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Considerable changes in workung time arrangements have taken place in the twentietli 
century Working time is no longer automatically organ~ised on a weekly or annual basis, 
but a more flexible approach 1s hselng adopted Not only are working hours spread over 
all days of the week and all hours of the day, tllsre are also flexible patterns within time 
schedules, with many European workers reportl~ng fluctuating weeklly and daily work 
schedules Many work situations also require freqluent overtrrne work due to t~ght 
deadlines, understaffing or emergency contlngencles. Working time arrangements can 
be distinguislhed in several categories. One d~stinction is between day work, generally 
indicating working hours between seven am and seven pm, and shift work. Shift work 
can be defined as work, which ~ncludes work~~ng outsrde the normal working hours Most 
shift work Includes workong nughts. S~I IR work schedulles can further be dlvrdled rn 
discontinuous (two-sh~iff), se~mi-continuous (three-shift), cont~nuous (four-, hve- and silx- 
shift), and urregular work schedules Although shift work has frequently been shown to 
have detrimental effects on the health of employees, slilft work 1s strll becom~ng 
increasingly prewalent in corirtem~porary life. Nowadays, about one in f~lve workers in 
Europe are employed in shift work involving n~~ght work The reorgan~zatlon of working 
time arrangements in recent decades IS partly due to advances In telclhnolagy and 
industry, but IS mail~nly driven by employer" demands for greater flexrb~lity In work 
schedules to cower extended operallng or opening hours, predictable peaks in labor 
deman~d at different parts of thle day, week, or year as well as less predictable 
req~w~irerne~nts for additionall cover due to market uncerta~mty. 

Working time arrangements may rmpact on several domains. One a? these domains can 
be found in fat~gue, because working tim~e arrangements w~l l  providle employees to a 
large extent with the actual tilme and timrng to recover From Vheur working day. Insufficient 
recovery from work may result in rncreased fat~gwe. A second dom~ain where working 
time arrangements may impact can be made up by the reconciliation of work a~nd family 
life Rapd changes in the domains of work and caring tasks have resulted in more and 
mare people struggling to combme work w~th  fam~ly matters The devalopme~nla with 
regard ta working time arrangements, where overtime work for unstance poses h~gh 
extensive demands for the wo~rker, may result ~n a time conflict for tuning work and family 
life. Furtlherrnore, trends ~11th regiard La the job conten~t, pos~ng intenisifred dolnands for 
example with regard to working with tight deadl~nes, may result for workers 11-1 haw~ng too 
few energy left for dealing wuth farnlly mat1ters 

In this thr.2~1~ the main focus will be oln the effects of varlous aspects of workunlg time 
arra~ngements on falrgue related outcomes and on the (ln)ab~l~ty oaf employees lo 
adequately combine work Wor~k~ng t~rne arrangernents are In essence mod~fiable factors 
that can be subjlect to change w~hen necessary or requested Therefore, the central ailrrs 
of this theas were to study the relatlonshrp between wo~klng t~lrne arrangements and 
work-family confl~ct, and to examine the relatuonshlp between working t~me arrangemen~ts 
and fat~gue Furthermore, because those employees wlho report work-family confllct 
might be at greater risk for future fat~gue, the relaXionish1111p between work-family confllct 
and fat~giue was subject of study as well 



Summary -- , - 

Chapter I, ?he Introduclson, describes recent trends and changes In worklng t~me 
arrangements, job content, the dliv~slon of household and labor, possible consequences 
of these dewelopments, and as such presents Ihe rat~onale and a~rms of the thesis 
Fulrthermore, Chapter 1 describes "a'e design of the Maastricht Cohort Study on "Fat~gue 
at Work", a large-scale prospectlwe cohort study (n=12,140]i, which coinstituted the 
sampling frame for all studres described In this Ilhes~s. In this cohort study, employees 
from 45 different companies were followed for three years (1998-20101) by means of nine 
self-administered questionnaires at four-monthlly intervals. Once a year empioyees 
received an extensive questionnaire with items on work and nonwork related factors, 
dernographncs and health factors, as well as on fatrgwe and work-family conflrct Twi~ce a 
year employees recelved a short qluesllonna~re that captured marnly outcome measures. 

Ta address the specific alms of the thesis that were formulated rm the In~troduct~on, we 
first wanted more insrght nn the relationshrp between the different fatigue-related 
au~lcomes that were included in the cohort study. Chapter 2 provides a descriptron of 
need for recovery from work in the worklng population, that 11s the need to recuperate 
from work-induced fatigue, experrenced after a day of work, rin which comparisons are 
made with other corrcelpts such as fatlgue and psychological distress b cross-sectional 
study was carried out. Som~e degree of need for recovery was found rn nearly all 
employees. Need for recovery From work was associated wrth demographic, work-related 
and health factors. Prlncipail Components Analysis revealed obvious separation between 
need for recovery items and both Xat~gue itelms and psychological distress items, 
supporting the notion tlhat need for recovery, fatigue, and psychollogical distress 
represent different underlying concelpts. Although need for recovery, fatigue, and 
psychological drst~ress were frequently comorbld, they also clearly occurred as separate 
entities. 

To study the relationship between warklng time arrangements and fatlgue-related 
outcomes several studies (Chapters 3. 4, and 5 )  were conducted. Chapter 3 addresses 
tlle cross-sectional relat~on between worklng t~me arrangements and need for recovery 
from work, and describes assoc~at~on~s between need far recovery and workkng hours, 
working patterns and work schedules Polsson regression analyses and rnulti~variate 
logistic regression analyses revealed that htghe~r working hours a day and work~ng hours 
a week gel~erallyi went together wlth Inore need for recawery from work. Overlime work 
was particularly associated wrth hrgher need for recovery from work In both genders 
Both male and fe~male three-shift or irregular shift workers had hngher odds of elevated 
need for recawery compared to day workers Wlien addit~onally controlling for work- 
related factors, need for recovery levels anlong shift workers substan~tially lowered. This 
study clearly sh~owed that worklng hours and schedules are associated with need for 
recovery from work, w~ th  different associations for men and women Especially the 
associations between work schedules and need for recovery from work were very 
in~terrelated with other work-related factors Future shd~es  could fulrther investigate th,e 
possilbrl~ly that shift work might furrctlon as a proxy of other work-related factors that 
explain the different levels in need for recovery from work, or that job demands are 
perceived hlgher amlong shift workers and may therefore lead to more need for recovery 
from work 



Chapter 4 plresents the results of a study In which employees with s1mi8ar job titles but on 
different work schedulres (day work, three-sh~ft, five-shvfi and irregular shift work) were 
compared wnth regard to fatrgue status and the cowme of fabgue over 32 months of 
follow-up. Tlhrs chapter further descrnbes fatigue levels among shift workers prior and 
after changlng to day work The prevalence of fatrgwe was 18.1a% in day iihcorkers. 28.6% 
In three-shift, 23 7% in five-shift, and 19 1% In irregular shnR workers For three-sh~ft and 
five-shift: workers substantoal lhighe~r fatr~gue levels were observed compared to day 
workers at baseline measurement In the course of fatrgwe over the 32 months of foilow- 
ulp there welTe only small and insignificant drfferences between employees in dlkfeirent 
work schedules However. among employees fatigued at baselnnie, fatugwe levels 
decreased faste~r over t~me among five-shift workers compared to fatigued day workers 
Shift workers changing to day work reported substantrally higher farrgue levels prlor to 
change, compared to those rernalnung rvu shift work Substantial differences in fsrt~gue 
existed between day and shift workers H~owewer, as no cons~derable differences 117 the 
course of fatigue were found, these differences have probably developed wrthin a limited 
t h e  span after startrng In a sh~ft work job Fueher, ev~dence was found that fatigue could 
be an rmportant reason for qwittung s t ~ ~ f t  work and moving to day work Finally, rn the 
relabon between wark schedules and fat~gue, perce~ved job characterisllics nn~ght play an 
important role 

Chapter 5 const~ltutes a refinement of the concept of work schedules and ad~d~resses the 
effects of shift: rotation in three-shift workers on amongst others need for recovery from 
work, fatigue and work-farn~ly conflicl. Moreover, the impact of need for recovery, fatigue 
and work-family conflict as predictors of qu~tt~ng sl-r~ft work is addressed In this stud~y we 
found that a backward rotating schedule was prospectively related to increased need for 
recovery a~nd poor general heallth as compared with employees in a .forward rotatingl 
schedule. Adjustment for demograplhic and health variables, and character~st~cs of the 
wark envulronment did not alter these relatrans consrderably. Furthermore, a forward 
ratat~lng schedulle was prospectively related to less work-falmlly conflict a~nd better sleep 
quality over the 32 months of follow-up Fnnally, high levels of fatigue, need for recovery 
as well as poor sleep quality, poor general health, insuffnlcrerrt [elsure t~me and work- 
famely con~fllct at first measurem~ent were assocsated with an increased rislk of leaving 
shift work during folllow-up From thus chapter we concllude that optim~zalion of shrM work 
schedules, in terms of sh~ft rotation, seems a promislng mothod I s  decrease the negatr~we 
rrnpact accampanynng shift worlk Future studies should investrgate whether the present 
findings for three-shift wo~rkers are applicable to other shift work schedules as well This 
chapter clearly illustrates the ex~stence of secondary selection processes In shift 
workers, thereby ernphas~zing the compkex~ty of valllcl sh~ft work research 

Because fatlgue is also related to common infectrons a~nd since a few stud~es have 
already explored depressed m-nune funct~on rn relat~on to shiR work, the relatron 
between work schedules and the occarrren~ce of common infections was studred as well 
Chapter 6 examined the prevalence of common infections among employees rn drfferent 
work schedules Job t~tle was used as a matching variable between day and shlFC 
workers to control for their d~fferent worlk envlsonment We used a multrlevel analysrs of'a 
two-level stru~c'lure, ~n wh~lcta the nnd~vidual employees were nested wlthrn job trlles, 



Summary - - 

adjajs!ed for demagraphlcs, lrsngstandtvlg disease, health behavior, work-related factors, 
Fat~gue and sleep quality Results From the rnultllevel analyses showed that, compared to 
day work, shiA work was asso~lated with a higher r11sk for common infections, with the 
highest r~sk in three-sSliift workers Compared with day work, shift work was further 
aesoc~ated wrth differences en health, health behavror, sleelp. fal~gwe and permved job 
characteristics, factors that may influence the occurrence of infect~ons and should be 
taken into account in future studies as well 

In severall studies (Cha~pbers 5, 7, 8, and 9) the relatronshrp between predeciors and 
outcomes of work-fam~ly conflict was examined. Chapter 7 st~udied both risk factors for 
the onset of work-farnlly conlllct and consequ~ences in terms of need for recovery and 
prolonged faltlgue for men and women separately. Two-year follow-up data from the 
Maastricht Cohort Study welre used At ba~selrne, the prevalence of work-family conflld 
was 10 8% (9.0°' in women; 11 1% in men) The cumulative ~ncidence at one year 
follow-up was 5 1 %. For men, several work-related demands, shift work, job ~~nsecurity, 
conflicts wrth coworkers or supervisor, hawlng full responsibility for housekeeping, and 
having to care for a chronically ill chlld or other famelly member at home were risk factolrs 
for the onset of work-family conflict, whereas decis~~on latltude and coworker and 
supervisor soc~al suppor! protected aga~nst work-family con~fllct. Iln worneln, phys~~cal 
demands, overt~me wo~rk, commut~lng t~me to work, and having dlependent ch~ldren were 
r~sk factors for work-family conflict, whereas domestrc help protected agalnst work-family 
conflict at one year follow-up Work-fami~ly conflict was further shown to be a strong r~sk 
fador for the onset of elevated need for recovery from work and fatiglue. 

Chapt~ r  8 reports the relat~onsh~p between varlous aspects of working tlme 
arrangeme~nts and work-hame nntetference, that IS, the d~rection of conflict from work to 
home Chapter 8 further addresses whether employees experlenclng work-home 
lnterflerenlce have a h~gher probabllity of changrng work hours Data of three consecutive 
q~~estionna~res from the Maastr~cht Cohort Study were used welh elght months of follow- 
up Working lime arra~ngernents welre clearly related to work-home ~nterference ~n men 
anld women, even after ~onlroll~tng for confounding factors. As compared to day work, 
sh~ft work at baseline was associated with higher work-home ~nterference over tme. 
Withrn day work, fulltime work was prospectrvely related to h~~gher work-home 
interference as compared to parttime work. In fullt~nie~rs, overtime work, hours of 
overtime work, a chang~e in number of work~~ng hours, and commuting trme to work at 
baseline were related to higher work-home interference over tlrne, whereas 
con+~pensatlion of overterne work, farn~liarity w~th  work roster and the abll~ty lo  take a day 
off were assoc~ated with less work-home ~nteriference In parttirners, overtime work and 
comniuteng lime at basellnle were related ta h~gher work-home ~nterference over time, 
whelreas campensallon of ovei-11me work an~d the ab~lrty to take a day off were protectllve 
against work-honie ~n~terference Also reciprocal relat~ons between work-home 
~nterference and working hours were found From thls study we conclude that working 
tlme arrangemen~ts are clearly related to work-home interference. Because reciprocal 
effects were shown as well, lm~portant select~on processes may ex~lst. Newerth~eless, 
spec~fic character~st~cs of working rime ar~rangements could const~tute useful tools w~th 
regard to reduction of work-honw Interference 



Summary - -- -.-- 

Chapter 9 describes the role of work-family conflnct as a rlsk Factor For s~ckness absence, 
where we studled both cross-sectional and prospective rehat~onshups between work- 
famoly conflict and sickness absence from work, and explored posslble differences ~ f l  the 
direction af confllct (work-home ~nteflerence versus home-work ~nteflesence)i and 
sickness absence Data from the Maastrucht Cohort Study were used with SIX months ol' 
follow-up S~ckness absence was assessed objectlve~ly through rndrv~dual record I~nkage 
with the company registers on slckness absence ln the cross-sectional anal~yses, hugh 
levels of work-family confi~ct, work-home nnterfeferencl; and home-work interference were 
all associated wlth a higher odds af be~lng absent at the time of complet~ng the 
questlonna~re, after controllrng for agle, and the presence of a long-term dlsesse For 
women, the prospedive assocuatuons between work-famliy confllct, the drrect~ons of 
conflict, and time ta onset of first s~ckl'less absence spell were In the expected durectron, 
yet failed to reach statistical significance, probably due to the low numbers of wo~nen 
One standard devnation lnc~rease on the sc;ale of home-work interference was in men 
assoc~ated with a sholtter time to first sickness absence spell The difference In average 
number of absent days between cases and noncases of work-home rnterference was 
stat~st~cally significant for men and most pronounced In women. where the average 
nwmlber of absent days ovelr SIX months of follow-up was almost four days higher In 
women with high wo~rk-home interference as compared w~th women with low-medburn 
work-home ~lnterference. Hence, a clear relation bellween work-falamlly confluct and 
srckness absence was demonstrated, with differences Iln the impact of directloin of wark- 
family conflict on sickness absence. The effects of work-family conflict may be stronger 
far women than men. S~ckness absence should be added to the list of adverse outcomes 
for employees struggling to combine their work and Family life 

In Chapter 10, the Epilogue, the overall value of our studies and flndlngs above and 
beyond the studres conducted are described and dnscussed. Our sludles prov~ded firm 
ev~dence for the hypoth~esls that workvng time arrangements may have a iprofowrld umpact 
on fatigue-related outcomes and work-family confllcl among e~rnployees Moreover, 
important reciprocal relatrons between warklng time arrangerne~nts, work-famiiy conflict 
and fatigue were observed Because worklrrg time arrangements can be s~rbject to 
change when necessary or requested they could constitu~te clear starting points and 
wtlllrable tools for th~e preventlan and reductlorn of fatigue and/or work-family conflict 
among employees Strengths and weaknesses of the studies and lrnpl~catrons for the 
prevenhon of fat~gue and work-famlly conflict are also addressed ~n thrs chapter W ~ l h  
regard to the p~revent~on of fatigue and work-farnlly confllet among employees, 
occupational health servlces for example could pay mare altentron In risk evaluations to 
the role and impact of worklng tlrne arrangements While shift wark schedules already 
receive attentron in these rlsk evaluations, the scope of workung time arrangements 
should be extended and mare detavled The lmpacl of long working hours, overtume work 
a~nd cornmutung Xlme for examlple should be lncorpolrated and ernphasnred as welll. As 
regards the treatment of fatigue and work-family ccsnfllct ~t IS imperative fa~r general 
pracl~t~~one~rs and occupatnonal physicians to Include the role of workrng tnrne 
arrangements nn thelr case hrstorles, where it. 1s ~rnportanl to specl~fy worklug h~aurs, work 
schedules, and overtrme work Part~cular attention should be pad  to changes In these 
uar~ables, and whether these changes were forced by the employer or whether the 



emlployee requested aro adjustment of work~ng time anangeme~nts hlm/herself, where rhe 
la"ier could lndicatol an antlclpatvon of or adaptatrani to work-famoly confl~ct and fatugue 
problems Occwpatlonal physlclans and general praditlonlsrs shauid add~tionally consider 
that the ~nterplay between working time arrangements, work-Famuly confl~ct and fat~gue 
might often be different for men and women Chapter 101 concludes with propostt~ons for 
mov~ng Zne focus from effects on the individual level to the farn18y and societal level. The 
observed relations between working time anangements, work-family conff~ct and fatigue, 
may not only be important for and appl~ca~ble to the ~nd~iv~duai worker, but may even 
extend ta the farnrly and soc~~elal level as well W~hen employees feel that an adequate 
balance between work and famrly life cannot be realized, this may have consequences 
for both family decrsions and labor force part~clpali~n. The conceptual model that was 
postulated In th~ls thesis migM const~tute a valu~able start~ng point when rnovvng the focus 
towards the farnlly and societal level as well. In studying the interlplay between work- 
family conflict, fam~ly welli beilng and composition, and labor force particupatlon, it IS hlghly 
i~kely that working time arrangemenits again w~ l l  prove lo play a key role for c~hange 



In de iwintigste eeuw hebben aanzienlijke veiranderingen plaatsgevonden In de diliur, het 
patroon en de inhoud van betaalde arbeid Deze veranderingen zijn ten dele toe le 
schrijven aan de ontwikkelingen in de technologie en indwstr~e, niaar worden 
hooifdzakelljk ingegeven door een grotere vraag van werkgevers naair flex~bilitehl In 
arbeidspakronen om langere bedrijis- of open~ingswren te kunnen realiiseren, en 
voorspelbare en onvoors~pelbare pieken in het produict~eproces inogelijk te maken op 
verschillende delen van de dag, de week of het jaar Za ojn met naine in de Westerse 
wereld werktyden niet langer georganiseerd op een wekelijke of jaarlijkse basis, inaar is 
er sprake van een meer flexibelle benadering, waarbij arbeidsuren velrdeeld kunnen 
worden over alle dagen van de week en alle uren van de dag Dit leidt tot verschillende 
arbedspatronen waarbij zelfs wekelijkse en dagelijkse fluctuaties mageiijk zijn Het 
arbeidspatroon van werknemers kan in verschillen~de categorieen wordeili onderverdeeld. 
Een onderscheld is tussen dagdrenst, dat in het aligemeen duidt op werk tussen zeven 
uur 's ochitends en zeven uur 's avonds, en ploegendienst Ploegendiensl kan 
gedefinieerd worden als werk dat plaatsvindt buiten de normale werktijden &y de 
meeste ploegendiensten werkt men ook regelmatig 's nachts Ploegendienst kan verder 
word~en onideswerdeelid In discontinue roosters (twee-ploegendienct), semi-continue 
roosters (drie-ploegendienst), volcontinue roosters (wieir-, vijf- en zes-ploegendnenst), en 
onregelmatige dienst roosters. Hoewel frequent is aangetoond dak het werken un 
ploegendienst nadeligie gezondherdseffeclen heeft, neemt het aantal werkoiemers dak 
werkzaam is in een of andere vorm van ploegendienst alleen maar toe Tegenwoordiig is 
een op de wijf werknemers rn Europa werkzaam in ploeg~end~enst mek geregeld 
nachtdienst. Niet al,leen het arbeidspatroon is aan velrafldering onderhevig, maar ook de 
arbeidsduur Zo vragen krappe deadlines, onderbemanning of onvoamene 
gebeurtenissen ook frequent overwerk Het aantal uren dat werknelvers werken 
(arbeidsduur) en het arbeidspatroon waarin ze werkzaam zijn, zijn de voornaamste 
onderdelen van de wenktijdregeling Deze werktijdregeling kan tussen bedriijven en 
individuen sterk verschillen DaarnaasY is ook de arbeidsinhoud (0.a werkdruk, 
taakelsen en regelmogelijkheden) de laatste decennra aan voranderingen or.iderhevig 

Werktijdregelingen kunnen Consequenties Ineblben op verschillende domeinen Een van 
deze domemen betreft weirrnoeidheid, aangezien werktgdregeiingen in eerste instantie de 
duur en het tijdctlp voor herstel van de werkdag bepalen Onvoldoende herstel van werk 
kan resu8teren in toenemende vermoeidheid Een tweede domein heeft betirekking op het 
combnneren van werk en pnveleven Snelle veranderingen op hel gebied van werk en 
zorgtaken hebben erin geresulteerd dat meer en meer mensen moeite hebben om werk 
en prive adequaat te kunnen combineren Frequent overwerk bijvoorbeeld. stelt hoge 
eisen aain de werknemer in de zin van verlengde werkdagen, hetgeen kan resulteren IIII? 

een 'tijdsconfllct met betrekking tot de afstemming van werk en prive Daarnaast kunnen 
ontwrkkelingen op het gebned van de arbeids~nhoud. blijvoorbeeld het werken onder hoge 
tijdsdruk, resulteren iin miinder energie om met zaken iin de thwlssituat~e om te gaan 

In dlit proefschrifì i[gt de nadruk op de effecten van allerlei aspecten van 
werktijdregelingen op vermoeidheidsgerellateerde uitkomsten en het (ornjverrnogen werk 



Samenvatting -- -- - -- . -- -- 

en pnwe adequaat te combrneren Werktijdregielingen zouden namelijk belangrijke 
startpunten voos preventne van vermoeidheld en werk-thuis conflict kunnen zijn, 
aangezien vverktkjdsege8ingen In essen~tee modificeerbaar zrjn, rndlen noodzakelijk of 
gewenst De centrale vraagstellingen van dil proefschrift zijn er op genclkik om meer 
inzrcht te werschafFen in de relatie russen welrktijdregelingen en vermoeidheid ene~rzijds 
en de relatiie tussen werkt~jdregelingen en werk-thuis conflict andel-rjds. Aangezi~en de 
mogelijkheid bestaat dal werlknerners die werlk-thues connict erwaren eveneens een 
hoger risico op langdurige vermoeidheld hebben, is ook de relahe tussen werk-thuis 
conflict en vermoeidheid onderwerp van studie 

Hoofdstuk I ,  de lnleidrng, beschrijft recente ontwikkelingen en werandenngen op het 
gebiled van werktijdregelingen, arbeidsinhoud, en de verdeling van werk en priwb, 
evenals mogelijke consequenties van deze ontwkkellnigen en presenteert als zodanig de 
rationale en doelstellingen van dit proefschrift. Daarnaast wordt in Hoofdstuk 1 het 
desngn van de Maastrichtse Cohort Studie naar langdurige verrnaeidh~eid in de 
arbeidssituatie toegelicht. De dlata van deze grootschalige prospectieve cahort studre 
(n=12,140) wormen de basis voor alle in dit proefschrift beschreven studlies. In deze 
cohort studie werden werknemers uit 45 verschillende bedrijwen en instellingen 
gedurende drie jaar (1998-2001) opgevolgd met behulp van neglen vragenlijsten, die zij 
iedere vier maan~den ontvingen Ee~n maal per jaar kregen de dleelnerners een 
uitgebreide vragenlijst met items over werk en niet werkgerelateerde factoren, 
dernagrafischia- en gezondhe!dskenrnerken, evenals over wermoeidheid en werk-thuis 
co~nflict Twee maal per jaar ontvinglien de werknemers een karte vragenilujst waarin 
hoofdzakelijk uitkomsten werden glerneien, zoals hevstelbehoefte en vermoeidh~eid. 

Om de versch~illende vraagstellingen te kunnen beantwoorden, wildeIn we eerst meer 
inzicht nn de relatie tussen de verschillende wernrioeidheidsg~ere~lateerde uitkomstmaten 
d ~ e  in de cohort studie waren opgenomen. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het 
concept herstelbehoefte, dat wil zeggen de behoefte om te herstellen van 
werkgerelateerdle verrnoerdheid vla een werkdag In dit hoofdstuk worden vergelijkin~gen 
gemaakt met andere concepten, zoals uerrnoeiidhe~d en psychische klachten Haofdstuk 
2 betreft een dwarsdoorsnede onderzoek Enege mate van herstelbehoefte werd 
waargenomen bi] vrijwel alle werknemers I-jierstelbehoefie was geassocileerd met 
dernagreficche, werkgerelateerde en niet-werk gerelateerde factoren. Prirncipale 
Componenten Analyse Iiiet een duideliijke scheiding zien tussen herstelbehoefte items 
eilersijds en vermaeidh~eidsitems en iltems d ~ e  betrekking hadden op psychische klachten 
an~derzijdc. Dit biedt ondersteun~ng voor de h~ypothese dat he~rstelbehoefte, vermoeidheid 
elii psych~ische klachten andere onderligglende constructen weergewen. Hoewel 
herstelbeh~oefte, vermaeidheid en psychische klachten regelrriatig tegelijkerhjd 
voorkwamen bij werknemers, kwamen deze klachten ook afzonderlijk voor. 

Versch~illende stwdees z~ jn uitgevoerd om de relatie tussen werktljdregelingen en 
wermoeidhe~dsgerelaXeerde uitkomsten in kaart te brengen (Hoofdstuk 3, 4 en 5) .  
Hoofdst~tk 3 beschrijft de cross-sectionele relatne tussen arbe[dsduur, arbeidspatroon en 
I-ierstellbehoefte. Poisson regressie en multiwariate logistusche regressre analyses liaten 
zien dat een hoge ar~beidsduur per dag en per week over het algemeen gepaard gaat 



met een hogere herstelbehoefte Met name frequent overwerk breek geassocieerd met 
een hoge behoefie aan herstei bij mannen en vrouwen Zowel mannerilke als vrouwelijke 
drie-pioegendienstmedewerkers en werkneiners in onregelmatige dienst vertonen een 
grotere kanis oip een verhoogde herstelbehoefte in vergell~king rnet 
dagdienstmedewerkers Additionele correctie voor de arbeids~nhoeid in deze analyses 
resulteerde rn een aanzienl~jke verlagmg van de herslelbehoefte nlveail~s In dlit hoofdstuk 
werd duidelijik aangetoond dat arbeidsduur en arbeiidspat~roon s t e rk  geassocieerd zyn 
niet herslellbehoefte, met verschillende resultaten voor mannen en vrouwreil. Met name 
de associaties tussen arbeidspatronen en herstelbehoefte zliln echter sterk verneven 
met de arbeidsinhoud. Toeko~mstig onderzoek moet uitwijren of piloegendienst feitel~jk 
fungeei? als een proxy voor arberdsinhoud. of dat de arbetdsinhoudl d~oor 
ploegendienstmedewerkers als zwaarder wordt ervaren en zodoende tot een hogere 
herstelbehoefte leidt. 

I'Soofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar het vobrkomen en het beloap van 
vermoeidheid brj versch~llende arbeidspatronen (dagdiienst, drie-ploegendrenct, vijf- 
ploegendienst. en onregelmatige dienst) Hiertoe werden wlrkneiners met een zelfde 
beroep, maair werkzaam iin een verschillend arbeidspatrooin, gedurende 32 maanden 
opgevolgd. De prevalentie wan wermaeiidheid was 18 1% bij dagdienstmedewerkers, 
28 6% bij drie-ploegendienstmedewerkers, 23 7% bij vijf-ploegendienstmedewerkers, enl 
19.1% bij werknemers in onregelmatige dienst. BIJ de eerse meting werden aanzienlijk 
I-uogere we~rmoeidheidsniveaus gevonden bi] drie- en vijf-ploegend~enstmedewerkers rn 
vergelijking met dagdie~.istrnedewerkers !n het beloop van vermioeidl~eid over 32 
maanden follow-up werden slechts geringie en niet signrficante verschillen waarg~enomen 
tussen werknemers in verschillende arbeidspatronen Echter, bij werknemers die 
vermoeid waren bij de eerste meting, namen de werrnoeidheidsniveaius sneller af in de 
loop der tgd bi] wijf-ploegendienst medewerkers in vergelijkiing rnet vermoeide diagdienst 
medewerkers Dezelfde studie toonde aan dat ploegen~dieinstmedewerkers die 
veranderden naar een baan in dagdiend aanzienlijk hogere vermoeidheidsn~veaus 
rapporteren vbar de veraindering naar dagdieuist in vergel!jking m~et werknemers d ~ e  in 
ploegendienst werkzaam blijven Aangezien geen substanti@le verschillen in hel beloap 
wan vermoeidheid werden gevonden tussen werknemers in verschillende 
arbeidspatronen, is het aannemelijk dat de verschi~llen in vermoeidheid die al bij de 
eerste meting aanwezlg waren, zrch onîwikkeld hebben iln he! tijdsbestek kort na 
aanvang van het werken in ploegend~ienslt Daairnaast werd bewijs gevonden dat 
vermoeidherd een belangrrjke reden kan zijn om ploegendienst te verlaten en over le  
glaan tot uiilsluitend werken in dagdluenst Tenslotte !ijiken werkkenmerken ee~n belangrijke 
rol te spelen In de relatie tussen arbeidspatronen en vermoeidheid 

In Hoofdstuk 5 wordt een studie naar mogelijlke effecten wan rotatierichting bij drie- 
ploegend~enstmedewerkers beschreven Hlet hoofdstuk vormt daarmee een verfijning 
van het concept arbeidlspatroon In dit hoofdstuk wordt het effect wan rotatie~richtirrg op 
onder andere herstelbehoefte, vermoeidheid, en werk-thuis conflict beschreven In dit 
onderzoek werd gevonden dat een achterwaartse rotatie prospectuef geassocrcerd IS met 
een verhoogde herstelbehoefie en een slechtere algemene gezondlleld in vergelnjking 
met weirknemers in een vooiwaards roterend drie-ploegendienst rooster. Controle voor 



demografische en gezondheidswariabeleni, evenals kenmerken urt dle werkomgeving. 
veranderde deze bevindingen niet suhslantieel Een voorwaarts roterend schema in dne- 
pioegendrenst was prosgedief geassocileerd met minder werk-thuis confllict en een 
betere slaapkwaliYeit over 32 maanden follow-up Ten slatte zijn hoge verrnoeidheids- en 
hersleibei7oeRe niveaus evenals een slechte slaapkwaliteit bij de eerste mettng 
geassocneerd met een hoger risico op het verlaten van ploegendienst gedurende de 
follow-up Uit de resultaten van dit hr3ofdsIuk wordt geconcludeerd dat optimiisatie van 
ploegendienstroiosters, In termen van ralatierichting. een veelbelovende methode kan 
zijn arn de negatieve effecten wan het werken in ploegen~dienst te reduceiren Verder 
onderzoek dient uit te wijzen of deze bevindingen voor drie-ploegendrenstrn~edewerkers 
ook van toepassing zijn op andere ploegendiiensitroosters. Dit hoofd~stuk illustreer3 op 
duidelijke wijze R-iet bestaan wan secundaire selectieprocessen bij ploegendiiensd 
medewerkers en benadrukt daarmee de complexiteit van valide ploegendienst 
onderzoek. 

Aangezien vermoeidheid ook gerelateerd is aan acute infecties en enlkele studies reeds 
een onderdirwkte iimrnuunfunctie rn relatie tot ploegendienst bestudeerd hebben, is er 
eveneens gekeken naar de relatie tussen arbeidspatroon en hel optreden van acute 
infecties In Hoofdstuk B wordt de prevallentie wan acute infectnes bestudeerd bijl 
werknemers in verschillende arbeidspatronen. Orn rekening te houden met verschillen in 
werkinl-nolud werden de dagdienst- en ploegendienst medewerkers gematched op 
beroep Mult~ilevel analyses zijn ulitgevoerd, waarin de indiividuele werknemers (niveau l )  
genest zijn in beroepen (iiiiueau 21, waarbij in verschillende stappen gecorrigeerd is voor 
demografische factoren, langdurige ziekte, gezondheidsgedrag, werkgerelateerde 
factoren, vermoeidheid en slaapkwaliteit. De multilevel analyses Iiieten zien dat het 
werken ~n ploegendienst geassociieerd is met een hoger risico op inFeclies in vergelijking 
met het werken in dagdienst Wet hoogste risico werd waargenomen in drre- 
ploegendienst. Vergeleken met het werken in dagdienst, bleek het werken in 
ploegendienst verder geossocleerd met verschillen in gezandheld, gesoridheiolsgedraig, 
slaap, vermoeidheid, en ervaren werkkenmerken, hetgeen factoren zijn die mogelijk ook 
het optreden van infecties belnvloeden en daarom ook in toekomstig onderzoek 
meegenomen dienen te worden 

Verccliilllende studies zijn uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in voorspelllers en 
uitkonislen van werk-thuis conflict (Hoofdstuk 5, 7, 8 en 9) ;YCJafdst~~k 7 beschrijft zowel 
risicofacleren in hel ontstaain van werk-thu~s conflict en de gevolgen wan werk-thuis 
conflict, in termen van herstellbehoefte en laingdur~ge vermoeidheid, voor mannen en 
vrouwen af~oirrderl~ijk Hiertoe werden twee jaar follow-up gegevens van die Maastrichtse 
Cohort .Studie geanalysee~rd Bi1 de eerste meting was de prevalentie van werk-thuis 
conflict 10 8% (9 0% bij vrouweiir. 7 I "I bij mannen) De cumulatieve incidentie bij I jaar 
follow-up was 5.11%. Voor mannen waren verscliillelnde werk-gerelateerde factoren. het 
werken in ploegendielnst, toekomstonzekerheid conflicten met collega" of de dagelijkse 
leiding, volledige verantwoardelijkheld voor het huishouden, evenals de zoirg voor een 
chronrsch ziek of gehôndichapt kind of ander familielid, risicofadoren voor het optreden 
van werk-thuis conflict. Regelmogelijkheden in het werk en sociale steun van collega" sof 
dagelljkse leid~ngi beschermden daarentegen tegen werk-thuis conflict Bij v ro~wen 



bleken fysiek inspannend werk, f~equent overwerk, een lange reis"cjd wan en naai. Ilet 
werk, en de zorg voar thuiswonende kinderen, risicofaciloreln voor bel ontstaan van werk- 
thuis conflict Daarentegen bleek het hebben van huishoudelijke hulp beschermend 
tegen werk-thuis conflict b ~ j  1 jaar follow-up Werk-fhui,s confl~ct zelf was een sterke 
risicofactor voor het optreden van een verhoogde herstelbehoefte en verurioeidheid 

iLloofdstwk B besclhrijft een studie naar de relatie tussen verscl-illlende aspecten van 
werktijdregelingen en werk-thuis interferentie Data van drie opeenivolgend~e vragenlijsten 
van de Maastrichtse Cohort Studie zijn gebruikt niet acht maanden ioIUow-~ip 
Werktijdregelingen bleken duidelijk gierelateerd aan werk-khurs ~n~terierentie bij maniieni 
en vlrouwen, zelfs na coroectne voor bellangr~jke confaunders In vergelijking met het 
werken rn dagdienst, was ploegendienst geassocieerd met hogere werk-thuis 
interferentie in de prospectreve analyses Binnen dagdien~st, was fulltime werk 
prospectief geassocieerd met hogere werk-thuis interferentie in vergellnjking met parttlnie 
wenk Binnen fulltnme wer~kers bleek frequent overwerk, aantal uren overwerk, een 
verandering in arbeidsduur. en reistijd naar het werk geassacueerd met een hogere werk- 
thuis interterentie over 8 maandlen follow-up Compensatie van overwerk, bekendheid 
met het werkrooster, en de mogelijkheid een dag vrij te nemen nndlerr n~odig, walren 
geassoci~eerd met miinder werk-thurs interferentie daarenitegen Bij parttiin-ue werkers was 
oveirnierk en reustijd bij de baseline meting geassocieerd met meer werk-thuis 
inlierferentie in de tijd, terwijl cempensatne van overwerk, fiexible arbeidstijden en de 
mogeiijkheid een dag vrij te nemen indien nodig, beschermden tegen werk-thuis 
interferentie. Daarnaast werden ook reciproke relaties tussen werk-thuis interferentie en 
afibeidsduur aangetoond Deze studie toonlt aan dat werktrjdregelingen duidelijk van 
inwlaed zijn op werk-thuis interferentie Aangezien ook reci~proke relaties werdlen 
ge vond en^, zullen belangrijke selectieprocessen eveneens bestaan Desalniettemin 
kunnen specifieke kenmerken wan werktijdregelingen belangrujke en brwilkbare middelen 
zijn met het oog op reductie wan werk-thuis i~nterferentie. 

;Hoofdstuk 9 beschrijft de rol van werk-thuis conflilct als nsicofaclor voor sielktewersuirn 
Hiertoe werden zowel de cross-sect~onele als praspect~eve relaties Zussen werk-thuis 
conflict en rlekteverzuirn bestudeerd Bovendrein zijn mogelrjke werschillle~n in de richtnng 
van conflict (werk-tliu~s nntederenlie en th~u~s-werk inteillerentie) onderzocht 
Ziektewerzuim werd objectlef gemeten middels koppeling van de gegevens van de 
indivrduele werknemer met de bedrijfsgegevens over ziekteverriuirn li7 de cross- 
sectionelle analyses bleken hoge niveaus van algemeen werk-thuis cot-hfiict, werk-thuis 
interferentne en thuis-werk interferentie allen geassocieerd met een hogere kans op 
afwezigheid van het werk op het rnom~ent van invullen van de vragelnlijst. na correctre 
waar leeflijd era het hebben wan een langdurige ziekte Voor vrouwen waren de 
prospectieve associaties tussen werk-thuis conflict, de richtilngen van conflct, en de tijd 
tot eerste ziekmelldrng in de we~machte richting, maar bereikten, waarschijnlijk door de 
lage aantallen  vrouwen^. geen stal~stische signuf~cant~e Een toename van een standaard 
deviaile op de schaal thuls-werk inlederentie was bij mannen geassaclieerd mel  een 
korkre $d tot eerste s~ekrnelding Het verschrl in gemiddeld aantal ziektewerzufrndagen 
lussen werknemers met en zonder werk-tlhuis interferenlie was sialistisch sign1ifican2 
voor zowel mannen ais vrouwen Di~t verschil was het meest uitglesproken bij vrouwen 



waar hel gemiddeld aantal ziekteverzuimdagen over een half jaar follow-up b~gna vier 
dagen hoger lag bij vrouwen met hoge werk-thuis intesferentre In wergleliijking met 
vrouwen met lagere werk-thuis interferentie In deze studie werd een duidelijke relatie 
gevonden tussen werk-thuls conflict en ziekteverzuim, met verschillende bevindingen 
voor de richting van werk-thuis conflict. De effecten van wer1k-ihuis confllict op 
ziektevenuim zijn wellicht sterker voor vrouwen dan voor mannen. Uit deze studie wordt 
geconcludeerd dat ziekteverzuim toegevoegd dient te worden aan de reeks van 
negatieve consequenties voor ~iwerkneme~rs die werk en privé niet goed kunnen 
comb~neren 

HaafcEsEosk 10 vormt de Epiloog van dil proefschrift 11n dit hoofdstuk worden de 
bevindingen uiit de voorgaande haafdstukken bediscussieerd De studies bieden sterk 
bewijs voor de hypothese dat werktijdregelingen grote invloed hebben op 
vermoeidheidsgerelateerde uitkomsten en werk-thuis conflid Dezelfde studies tanen 
verder aan dlat er tuissen werktljdregeiin~gen enerzijds en vermoeidheid en werk-thuis 
conflict: anderzijdls aak duidellilke reciproke relaties bestaan Zo n~eigen vermoeide 
werknemers eerder lot veran~dering van werktijd dlan niet vermoeide werknemers 
Aangezien werktudregelingen in principe modificeerbaar zijn, kunnen zij een belangrijk 
startpunt vormen voor de prevenbe en reductie van welrmoeidheid enlof werk-thuis 
conflict Sterke ein zwakke punten wan de verschillende studies en implicaties voolr de 
preventie van vermoeidheid en werk-th~w~is conflict worden eveneens beschrewen. Ten 
aanzien wan de preventie van verimoeidlh~eid en werk-thuis conflic.t wordt beinadrukt dat 
arbodiensten in riisico-evalluaties meer aandacht aan de rol van werktijden dienen Xe 
besteden, inclusief de rol van arbeidlsduur, patroon en overwerk Ten aanzien van de 
behandeling wan vermoeidlheid en werk-thuis conflict is het belangirijk dat huisartsen en 
bedr~ljfsartsen de rol van werkt~ijdregieliingen in huin anamnese meenemen, waarbij he1 
belangrijk is om arbeidsduur, ar-beidspatroon en overwerk nauwgezet te specificeren 
Hierbij verdienen veranderingen in arbeidsduur enlof patroon speciale aandacht. Rn kaart 
gebracht dient te worden of het een werandesing betreft dne door de werkgever werd 
opgelegd of dat het een verandering op eilgen verzoek was Het laatste zou kunnen 
wijzen op een anticipatie van of adaptatie aan werk-thuis conflict af 
ver~rnoe~idheidsklacliten Daarnaast diienen huisartsen en bedrijfsartsen erop bedacht te 
zijn dat het samenspel van werktijdregellngen, vermaeidheid en werk-thuis conflict voor 
mannen en vrouwen zeer verschiillend kan zijin. Hoofdstuk 10 besluit met de proposit~e 
dat de gewonden effecten van werktijdregellngen, werk-thuis conflict en verrnoe~dhe~d, 
niet alleen belaingr~ijk en van toepassing zijn op de individuele werknemer, maar zic11 
welllichit ook kunnen uitbreidlen naar het gesiIn (o a. gezlnskeuze en arbeidsparti~cipatie) 
en witerndelijk ook effecten kunnen hebiben op de maatsichappig ails geheei (demagrafile 
en arbeidsparficipalie). Wet conceptuele model dat in dit proefschrift werd uiteengezet, 
kan welliclil ook gebruikt worden voor het bestuderen van effedefl op hlel gezin en de 
iiaatschappi~ als geheel. Ook hierlbij zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor 
werktijdregelingm 




