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Acute common infections, sulch as tlhe cornrnon cold, influenza-like illnesses, and 
g,astroenteritis are very prevalent in the general populat~on, and cause c~n~s~derable 
drscornfort and absenteersm These ~nfectiions are subject of the studies descrrbed In thrs 
thesis 

Over the years, evidence has acclurnulated thlal stress, caused by psycl~asoc~al factors, 
inflluences the immune system and subsequently the susceplibllity to i~?fechons and the 
duration of symptoms. The work envrronment can be a source of stress caused by 
several work-rellated factors. Although the~re are a number of studies which demonstrate 
a link between work stress and changes in the in~mune system, in only a few studies tlle 
relatho~nship between work stress and the rrslk for infecthons has been unvestrg~ated. Work- 
related factors are also rlsk factors far fatlgue, and fatlgue may act as an intermediate 
between work-related stressors and common infections Fatigue may also play a role rn 
the s~usceptibility to acute viral infections Viral rnfections are usuallly accompanied by 
fafali~gue, and can trigger long-term fatiglue and chronic fat~gue syndro~me. The effecl of 
work-related factors on the occurrence of common rnfectiorus IS strll unclear Evrdence us 
mainly based on cross-sectnonal studies, under experimental ~ondillons 

The aim of this lhes~~s was to study the relationship between several work-related factors 
and the occurrence of acute common infectrons, and the potentla1 role of fatlgwe in this 
relationship In the introd~uction (chapter I ]  the rationale of thle study, a descr~pt~on of 
causes and symptoms of acute common infections, the impact of acute co~nmon 
rnfectrons, and a description of the des~g~n of the Maast~richt Cohort Study is goven The 
Maastricht Coho~rt Study on "Fatig~u~e at Work", was used as a sampling frame to further 
elucidate the relationships. At baseline, the Maastricht Cohort Study surveyed a large 
heterogeneous population of employees (n=12,140). The pal-tuc~~pants received nine 
questionnaires in totall, at four-rnonlhl~y intervals and a total observation period of three 
years The main health outcome rn thvs thosis was the occurrence of common infections 
The occurrence of common cold, flu-like rllness, and g~astroenteritl~s was invenXoriod In 
each questionn~alre, usr~ng self-reported ~n~formatlon on common infections symptoms In 
large scale cohort: stud~es the use of questronnarres is almost inevrtable, but it may lead 
to ~ ~ n d e r  or over reporting of the effect. A small p~lot s'rudy among a group of general 
p~ractr~troners (GPs), in wh~lch good correspondence was found between GPs diag~nosrs 
and the subjectlive experience of thenr patients, was performed in order lo test the valildrty 
of the rnfecl~on Items In the questronnaire Furthermore, the prevalence of the acute 
common rnfect~ons was compared with virology weekly reports It was co~ncluded lhal the 
use of segf-reports of common infectrons was a valuable method to determine comrnon~ 
infec't~ons Other methods, such as serology, were not practical due to large samples 

in the .first part of the tRes~s the effect of several work-related factors an tihe occurrence 
of common indect~ons was ~nvest~gated In chapter 2, p~r~marlily the effect of psychological 
job dlemands on the occurrelnce of clilnrcal sym~ptoms of common cold was ~nvest~gated 
The effect of declsloln latrtude, another d~rnenston of the "Job Strain model'; and the 
effect of the interactton between psychalogical job demands and dec~sran lat~tude, on the 



occurrence of common cold was also ~nvest~gated In addit~on. factors such as age 
gender having asthma, srnok~ng and alcohol use, hav~ng young chlldsen, and havlng a 
l~raeiershlp posltron were considered as potential confaundung factors In this study, two 
separate cross-sect~onal analyses welre performed uslng the baselIlne data from the 
Maastricht Gohod Study In the first lognstlc regresslon analysrs, the adjusted odd ratio 
(OIR) for haiirlnlg a cold ~n 'the past four months In subjects reparZ~ng hlgh psychologacal 
job demands (upper cquarklle] versus those reporting low psychological job demands 
(bottom quart~le) was 1 201 (61 "R0-1 33) A hngher nsk emerged among those with 
young children (OW 1 710, 61 1 47-1 96), those hawrng a history of asthm~a (OR 1.69, CI 
1 28-2 22) or be~lng under the age of 40 (OR 1 28, C1 1 14-1 43) and among smokers 
(OR 1 23, CI 1 09-11 38) In a second analysis, the psycholog~cal job demands score was 
used as a clentlnuous score, and the decision latitude scale was added as a contonluaus 
varaabie lo  the model as well For this analysrs the complete populatlon was taken ~nto 
cons~deratron Employees repofling hllglh psycholog~cal job demands reported 
sugn~ficantly more common colds (OR 1 "1, Cl 1 1016-1.21). An Inverse relatlonslalp 
between decrslon lat~tlude and the rlsk for common cold was found The results 
sulpparted an association between psycholog~lcal job demands and common cold In 
splte of the almost lneuitablle shortcom~ngs of a large cohort study using questrannalres, 
the relat~onsli~p between common cold and work-related factors was ilnwestlgated In a 
nonexperllnental setting wlOh partlclpants, olbserved I ~ I  a natural environment with all1 the 
normal everyday lhassles 

Iln chapter 3, the role of jab Insecurity, on the occurrence of acute common lnfectlons and 
health complaints IS descr~~bed. Job insecurity due to downs~~zong an~d the closure of 
fac~llitles has been connected to negatrve changes an selfrated health, Increases In 
longsta~nding illness, adverse slleep patterns, minor psych~ialric morb~dlty, Increase In 
sickness absence and so~matlc symptoms Job unseculnty may also lower "re employee's 
resistance to lnfectlons and consequently increase the incidence of Infections Both 
cross-sectional and long~tudlnal analyses were performed In order to study the effectof 
job insecurity on the occurrerace of common cold, flu-like nI8ness, gastroenterlllls, alnd 
health compla~nts To gain Insight rn posslble underlying rmechanlsms, llrilklng job 
insecurllty to common infections or llealth complaints, adjustments were made for several 
polentral ~onfoundl~ng factors (dernograph~cs, health behav~or, health, and lob, 
charactenskecs) In consecutive steps I I ~  the analyses A cross-secil~on~all relatlonsh~p 
between lob lnsecurlty and common tnfectlons or health complaints was found For th~e 
long~lud~~nal analyses, the largest effect was found for flu-like illness [OR 11 39, CI I 22- 
1 57) and health complalnts (OR I 5L Cl 1 39-1 64) Addillonal correction for health 
behav~or [smoking and drinking hab~ls), the presence of a langstandl~ng d~sease, an~d 
work-related demands, resulting In lower ORs An bncrease In common infefecllons or 
health complaints has a substantial Impact on the employees well-belng and may result 
In econonilc consequences for 111e company 

Work scli~edulles, or In other words work~ng In shifts, can be seen as a more object~ve 
work-related factor Iln colnlparlson wnth psychologreal jolb de~mands or job lnsecurrty The 
role of warklng In different shifts systems on the occurrence of common lnfecteons was 
lnvestlgated In chapter 4 Employees 11n the different work schledule groups were 



matched on job title For example, employees work~ng three-sh~ft systle~~iis were 
matched w~th  a reference group of day-workers with similar job titles We wsed a 
mulr~level anallysrs, Iln which eniployees (level 1) were nested wrthan job titles (level 2), 
aausted for demographlcs, longstandrng dlsease, health behawor, work-related factors, 
fatlgllie and sleep quality. Res~ilts from the rnult~level analyses showed that, compared to 
day work shift work was assoclated with a hrgher I-IS~ f o ~  common rnfectlons, wit11 the 
highest risk In three-shift workers Cornpalred to day work, shift work was further 
assoclated with differences 117 health, health behavior, sleep, fallgue and perceived job 
characterrsl~cs, factors whlch may ~nfluence the occurrence of nnfect~ons and s17owld be 
taken ~nto account in future stwdles as well 

As descr~bed In the introducbon (chapter l ) ,  fat~gue may be assoclated wnth common 
~nfectlo~ns, or play an hntermedrate role in the relat~onship bebeen work-related factors 
and common lnfectlons To study the complex relationsh~p between work-related factors, 
common ~nfect~ons and fat~gu~e a longiterdlnal approach is a Iprerequlslte, In order to 
d~sentangle the role of fatigue in the etnology of common infectnons Two d1fTerent 
expressions of fat~gue were subject of study In chapter 5, the relationsh~lp between 
fatigue, measured with the Checklist Individual Strength, and the occurrence of common 
~rrfections was lnvest~~gated The results of ithls study are based on the first seven 
swccesslwe questionnaires Regress~~on analyses using Generalized Est~rnatedl Equat~ons 
were used for dlata analyses It was found, that fahgue ns a freque~nt symptom during 
infectlans Furthermore, a longltu~dll~nal relatronsli~lip between an l~nfection as a predlclor of 
fatrgue was Found For fatugwe as a pred~ctor af an ~nfectron, we fou117d ORs of 1 35 (CI 
1.28-1 42) for flu-like illness and 1 33 [Cl 1.25-1.42) for gastroentenlls The highest 
rncldence of infections was found among employees who ~e~ported l71gh fatigue levels on 
Wo successrve occasions The ~~n~creased lnciclence of ~nfectlons IS regarded as a 
substantial effect of fatigue because IX IS assoc~ated with sl~gnlflcant absenteeism from 
work and l~eads to d~lscomfort. 

In chapter 6, the role of burn~owt as a rrsk lactor for Gorrimon colld, flu-llke ~llness, and 
gastroenterltls was invest~gated Burnout has tradillonally been assoc~aled w ~ t h  jobs ~n 
the human sewlce sector ~~nvolving lntenslve contact w~tlh people Iia need of ald 
However, more recently burnolut is also colns~dered a major Issue In occupat~onal Ihl;allh 
In other sectors Burnout as encountered outsnde human services cornlprises 111ree 
elements Exhaustion, Cynlcrsrn and Professlona~l efflcacy Tlhe Maslach Burnout 
Inventory-General Survey (MBI-GS) has been speclflcally developed to assess bwrnowl 
outs~de human sewices There have been a very few studles dcal~ng w~th bu~rnout as a 
precursor of illness Burnout may have a n~egatlwe effect on the Immune system and 
consequently Increase the rncndence of ~nfect~ons The MBI-GS was wsed to defrne 
employees w~ th  burnout clomplarnts (level one) and cl~n~cal burnout (level two) The 
cross-sectional relationshrp between burnout and the occurrence of common lnfect~ons 
was assessed at basel~ne, using log~stnc regression anallys~s Surv~val analysis. was 
performed to study the long!tudinal relatlonshlp between blurnout and the subscales of 
the MBI-GS as r~sk factors for common rnfections For both levels of burnout an 
~rvcreased lnic~dence of colmmon ~nfect~ons was found at baselme The largest effect was 
found for the rellationshnp between burnout and gastroenterltls (OR 11 86, GI 1 57-2 21 for 



level one, and OR 3 59 CI 2 0 9 8  27 for level two). The longltudlnab analyses sl-uowed 
comparable results, althaugh less pronounced The largest effect was agarn found tor 
gastroenterrt8s (RR 1 55, 61 4 28-1 86 for level one, and RR 2 09, CI 09-3 98 for level 
two) For flu-like Illness and common colld we found smaller but s~gnif~~cant effects at level 
one, but not at level two. The subscale 'Exhaustion' was found to be the strongest 
plred~ctar for ~nfectlons at both levells of burnout. This study prov~des evidence for burno~ul 
as a rusk factor for common lnfectuons In a large heterogeneous popuiatuon 

A llarge percentage of absentee~sm us caused by ~nfect~ons Un th~e final paFt of this thesis, 

srckness absence as a result af cornmon unfections was subject of stw~dy In chapter 7, 
the effect of h~ealth and work-related factors as pred~ctors of subsequent sick~ness 
absence when experlenclng common ~nfectnons was studled Employees repor't~lng an 
nnfectnon on the final questlonnalre (T&) were selected The effect of work-related factors, 
farlgue and health on the dec~sion to be absent from work was studled usnng mult~variate 
slurvival analysis Th~rs analys~s revealed no s~gnlflcant effects of job demands, declslon 
latitude or job slraun on absence In workers experiencing common ~nfections Low levels 
of comrnotme~nt (RR 1 22; CI 1 03-1 441, and low job sat~sfaction [RR 1 36, Ci 1 13-1 164) 
increased the risk of be~~ng absent during a common cold. Also having a longstandlung 
dlsease increased the chance of bel~ng absent dlu~rlng a cammon onfect~on. Having an 
executive funct~on decreased the chance of being absent. It was concluded that absence 
during a cammon cold is partly lnflulenced by rnotiwa'cional factors ~n work, ~n contrast to 
more severe comlmon infections, such as rnfluenza(-like nllnesses) W ~ I I C ~  are more health 
related Insight in factors related to abse~~teeism, are bnr~portant as a starting poont for 
preventove measures to reduce sickness absence 

In chapter 8, the epilogue, the results of th~~s thesis were presented In a broader 
perspective The validity of the method to determine the preselnce of acute common 
unfect~ons was d~scussed. From the results from chapter 2, 3, and 4, it can be concluded 
that both objective and subjective work-related factors influenced the occurrence of 
common lnfectlons Thls rnea~ns that although subjective tacrors couid possrb\y be 
~n~Fluor?ced by negative affecl~vnty, they can induce comparable results as objective 
factors, ~rudl~~cat~ng that the individlual's perceptlen of the work environment, 1s an 
urnportant issue to take into account when developing preventive measures The role of 
fatiglue In relallan to the occurrence of common ~nfectiorrs was d~scwssed on the bas~s of 
the results lronn chapfer 5 and 6, ~n which two dnfferent expressions of fatigue (fatigue 
deterrn~ned with the Checklist lnd~vldual Strength and burnout as determined by the MBI- 
GS) were used Beca~~~se  the relatively low correlatlo~n between the two concepts and the 
small overlap between fallgue and burnolit cases, ~t can be concluded that fatigue and 
b~l~rnout represent Evylo dtfferent concepts, whlch are both assoc~ated w~~t l l  an increased 
r~sk for comlnon ~nfect~~ons From chapter 7, it was concluded that absence durung 
conlrnon cold. us mostly influenced by motivational factors Absence as a result of flu-llke 
illness and gastroenter~t~s 1s only to a mlnor level tnfluenced by these factors 

The ep~llogue ends ~ 8 t h  conclu~s~ons and im~plucatlans for health research, in whlch allso 
possible starting points for intervent~ons were discussed It 1s concii~ded that a poor 
psyc!iosac~al work env~ronm~ent has ~ t s  effect on the prevalence of common ~nfections, 



and thus on tlhe employees well-benng, and poss~bly cyrv the prad~~cliulty and the level of 
s~ckness absence Therefore common ~nfect~ons, such as common cold, flu-lrke illness, 
and gastroenterrtls, should be added to the Inst of adverse health effects as a result of a 
poor psychosoclal work environment Based on the results it 1s not possible to come up 
w~th  ready-made rntementions, but possible star~ng polnts for ~ntervent~ons were 
d~s~ussed,  nnfliuencing the source of infecttons and suscapt~b~l~ty to the vlruses 
res~onsnble for these ~nfectnons 

Common infect~ons can be cons~dered as mlelltrple determ~ned events Although the work 
s~ltuatiiian is only one, and not the prlrnary etiologtcal agent, of th~e manly factors, which 
hawe an lnflluence oln the development and p~ogression of' common unfeclians, IC shawlld 
be consrdered as an important rlsk factor 





Acute infecties, zoals verkoudhe~d, grlep of grrepachtige infecties, en buikgriep, kamen 
veel voor un de algemene bevolkiing en veroorzaken veel ongemak en verzuim op I ~ e t  
werk Deze infecties zijn onderwerp vain studie in dit proefschrift 

In de afgelopen jaren is bewl~s verrameld dat stress als gevolg van psycliosöciale 
factoren, het immuunsysteem kan bein~vloeden en als gevolg daarvan de gevoeligheid 
WOOF infecties en de duur van de symptomen kan beinvloeden De werkomgev~ng kan 
een bron zojn van stress, veroorzaakt door werkgereiateerde factoren Hoewel er studies 
beschikbaar zujn die een verband aantonen tussen werkstress en weranderingen in liet 
immulunsysteem, zrjn er maar weinig studies waarin de relatie tussen werkstress en het 
risico op infecties is onderzocht Werkgerelateerde factoren kunnen ook vvorde~n gezien 
als risicofactoren voor verrnoeiidiheid en vermoeidheid zou g~eziei'i kunnen worden als 
een intermediair tussen werlkgerelateerde factoren en infecties Vei-moeid~heid zou ook 
een rol kunnen spelen bij de gevoeligheid voor acute virale infecties ViliraQe lilrecties 
gaan vaak gepaard met vermoeidheid, en kunnen mogelijk langdurige verinioendheid en 
het chronisch vermoeidhe~d syndroom weroiorzaken 

Wek doel van dut proefschrift is om de relaties tussen werkgerelateerde factoren en acute 
veelvoorkomenide infecties, en de potentlele rol van vermoeidheid in deze relatie, te 
onderzoeken. In de introductie (hoofdstuk I )  wordt de basis van d~e studie. een 
beschrij~wing van de oorzaken en symptomen van acute rnfecties, dle impact van acute 
infecties en hel design van dle Mlaastrichtse CoI?ört Studne beschreven De Maastirichtse 
Cohort Stud~e naar "Vermoeid~heid in de Arbeidssituatie'" IS gebruikt als sample frame 
om de relaties op te helderen Bij baseline werd in de Maastrichtse Cohort Studie een 
grote heterogene populatie van werknemers (n=12.140) gevolgd De deelnemers 
onllvingein negen vsagenlgsten mel een untewal van vier maanden en een totale 
observatieperuode wan drie jaar De bel~angrrjkste gesoridheidsuitkornst in dit proefschrift 
is het voorkomen van acute infecties Het o~piirsden van verkoudheid, gnep en buikgriep 
IS ge'inventariiseerd in elke vragenlijst. waarbij gebiwik is genlaakt wan zellf- 
gerapporteerde informatiie over de symptomen van deze infecties In giroolschalige 
cohort studies is het gebruik van vragenlijsten biijna onverm!ldeIijk, maar dit zou wel lot 
ondes- of overrapportage wan het effect kunnen lelden Een kleiine pilol studie onder eon 
groep huisartsen, 11s uitgevoerd om de val~diteit van de ~nfectie-items nn de vragenlijst te 
testen Hierin werd een goede overeenkomst gevonden lussen de gestelde diagnose 
door de huisarts en de subjectieve beleving van de patrenten Verder zijn de prevalentaes 
van de acute infecties vergelieken met de Virologische weekstaten Op basis van deze 
resultaten is geconcludeerd dat het gebruik van zelfgerappofleerde gegevens ciin hel 
optreden wan acute ~nfecties te belpalen, gezien kan worden als een valrde methode 
Andere methoden, zoals bijvoorbeeld het gebrui~k van serologiie, waren niet praktrsch 
uitvoerbaar In verband met het groot aantal particlpanten in de studie 

Iin het eerste deel van het proefschrifî werd hei effect van versch~llende werkgerelateerde 
factoren op het optreden van acute infectles ondelrzocht In hoofdshlk 2, wordt primair 
het effect van psychologusche taakeisen oip het voorkomen van symptomen van 



verkoudheid ondcnocht Hel effect van regelmogeiijkheden een andere dimensie wan 
heil 'Job Strain model" en hel effect van de interactie tussen psychologische taakelsen 
en regeinrogelijkheden op verkoudheid, werd ook onderzocht Verder werden factoren 
zaals, ieeftxjd, geslacht, hel hebben van astmalesche klachten, roken, alcoholgebruik, hel 
hebben van jonge kinderen en het gewen van le~dung gezien als potentiele confounders. 
Iln deze studre zijn twee verschillende cross-sectlanele analyses uitgevoelrd op de 
baseline data van de! Maastrichtce Cohort Studie In de eerste iog~istnsche regressre- 
analyse, is een geconugeerde odds ratio [OR) wan 1,20 (betrouwbaarheidsinte~al (81) 
1 ,OB-? ,331 gevonden voor verkoudheid un de afgelopen vies maanden bij werknemers die 
hoge psychologische taakeisen rapporteren (hoogste kwartiel} in vergelijking met een 
groep die lage psyclhologische taakersen rapporteerde (laagste kwartlel) Een hoger 
risico kwam naar voren onder werknemers, met jonge kinderen (OR 1,713, BB 1,47-1,961, 
met astmla (OR l ,69, Cl 1,213-2,221, die jonger waren dan 40 jaar (OR 1,28, Bi l , la- 
1,431, en onder rokers (OR l 23, Cl 1,09-1,381 In een tweede analyse, is de score op de 
schaal psycholog~sche taakeisen als een continue vanabele meegenomen Verder is de 
score op de schaal regelmogellijkheden ook als eien continue variabele aan het model 
toegevoegd Vaar deze analyse ns de gehele populalre meegenomen. Werkne~mers met 
hoge psyclroliogische taakeisen rappolrteerden signifiicairrtmeer verkoudheden (OR 1,13, 
BI 1,06-1,211 Een omgekeerde relatie werd gevonden tussen regelmogelijkheden en het 
risico op een verkowdlheid. De resultaten ondersteunen een associatie tusseln 
psychologische taakeisen en verkoudheid Ondanks de bijna onve~rmijdeli~ke 
tekortkornilngen van een girootschalige coholfl studie waarbij gebruik gemaakt wordt van 
vrag~enlijslen, werd de reilatie tussen werkgerelateerde factoren en verkoudheid wel 
onderzocht in een niet-exiperimentele setti~ng, waarbij de deelnemers werden gevolgd in 
hun natuurlijke omgeving met alle normale dagelijkse beslommeringen 

In hoofdstuk 3 wordt de rol van toeko~mstonzekerheid op het optreden van acute inlfecties 
en gezandheidslklachten onderzocht ToekomsXonseke~rheid als gevallg van inlkri~mpi~ng en 
sluitin~g van bedrijven IS al in verband gebracht met negatieve veranderingen in 
zelfgerapparteerde gezondheid, toename in langduriige ziekten, ongunsli~ge 
slaappatronen, psychische klachten, toename in ziekteverzu~i7-n en somatische 
symptovnen, Toekoinstonzekerhe~d zou ook de weerstand wan werknemers tegen 
infecties kunnon bei17vloeden en als gevolg daarvan kunnen resulteren ~n een toename 
van de incidentie van deze infecties Er zijn zowel cross-section~ele als long~tudi~nale 
anallyses uitgevoerd om het effect van toekomstonzekerheid op heb optreden van 
verkoudheid, griep, biukgriep en gezondheidsklaclhten te onderzoeken Om ~nzlcht te 
krijgen iiln rnogelujke onderliggende mechanismen, waardloor toekomstonzekerheid in 
verband kan wolrden gebracht met infecties en gezondheidsklachtei~, is er 
aclitereenvolgens gecorrigeerd voor versch~llende potentiele confounders 
(dernografi~sche faclolren. gesondheidsgedrag, gezond~heid, werkkenmerken) Er is een 
cross-sectionele relalie g~evonden Zussen toekomstonzekerheid en infecties af 
gezondlheidsklac!~ten. In de longitudinale analyse werd hlet grootste efect gevonden 
waar griep (OR 1.39; BI 1.22-1.57) en gezondheidsklachten (OR 1,51, Bl 1,39-1-64] 
Achtereenvolgens comgelren voor gesondhei~dsgedrag (roken en drinken), de 
aanwezigheid van een langdunge ziekte, eln werkkenmerken. resulteerde in lagere ORs 
Een toename i11 rnfecties en gesondheidsklacYnten heeft een substa~ntiele invloed op het 



welbevinden van de werknemers en zou kunnen resulteren in ec;onomische 
consequenties voor het bedrijf. 

Werktijdregelingen, of in andere woorden het werk in verschillende ploegendienstein, kan 
gezien worden als een meer objectieve werkgerelateoirde factor in wergelqking miet 
psychologische 'taakeisen of toekomstonzekerheid De rel van verschillende 
werktijdlregeliingen op ~nfecties is onderzocht in f~oo fs tuk  4 Werlknerners in 
verschtllende werktijdregieliingen zrjn gematcll-ied op beroep Bujvoerbeeld, werknemers in 
3-ploegendienst zijn gekoppeld aan een referentaegroep van dagd~enstrnedewerkers in 
vergelijkbare beroepen Er is een multilevel analyse witgevoerd waarbiij werkneraiiers 
(n~iveau 1) zijn genest binnen beroepen (nuveau 21, hierbij as gecorrigeerd voor 
demografische factoren, langdurige ziekte, gerondh~eidsgedrag, werkgerclateerde 
factoren, vermoeidheid en slaapkwaliteit De resultaten van de m~ultilevel analyse lieten 
zien dat in vergelijking met dagdienst, het werken rn pioegeindienst was geassociieeird 
met een hoger risico op infecties, het hoogste i.isico werd gevonden onder 3- 
ploegendiensrtvwerkers. In vergeli~king met dagdienst, was het werken iin ploegen verder 
geassocieerd met verschlllein in gezondheid, gezondheidsgedrag, slaap, vermoieidl~e6dl 
en ervaren werkkarakterastieken, factoren die mogelijk ook het optreden van infecties 
kuninen beïnvloeden en daarom 00k in wervolgstwdies meegencrnlen dienen te worden 

Zoals beschreven un de introduetre fhoofdstrrk l ] ,  is vermoerdhe~id mogelijk geassocieerd 
met infecties, of speelt het een rol in de relatie tussen werkgerelateerde factoren en 
iinfectiies Om de complexe rella"aie tussen werkgierelateerde factoren, infectnes en 
vermoeidheid te bestuderen is een longitudinale aanpak een belangrrjlke voorwaarde Qp 
deze manier zou mogelijk de rol van vermoeidheid in de etiologie wan infecties ontrafeld 
kunnen worden Twee verschillende expressres van vermoeidhead ziijn onderwerp van 
studie geweest In hoofdstuk 5, is de relatiie tussen vermoeidheid. gemeten met de 
Checkl~ist Indiividuele Spankracht en infectlies onderzocht De resiiiltaten van deze studie 
zijn gebaseerd op de data van de eerste zeven opeenvolgende vragenlijsten, ditbetrefl 
de eerste twee jaar van foiiow-up. Voor de data-analyse is gebruik gemaakt van 
regressie-anaiyse met Generalized IEstrmcslin~g Equalions Er werd gevondeii dal 
vermoeidherd een frequent symptoom IS tijdens infecties Verder is er een longitudinale 
relatie gevonden tussen infecties als voorspeller van vermoeidlheid Voor verrno@idheid 
als voorspeller van een infectie hebben we ORs gevonden van 1,35 (BI 1.28-1,421 voor 
guuep en l ,J3 (B1 1,25-1.42) voor buikgriep De hoogste iinadenXie van infeclies is 
gevonden onder werknemers die op twee opeenvolgende m~e'aiingen hoge verrnoe~dheid 
rapporteerden De toegenomen incidenitiie van infecties kan gezien werde~n als eon 
substantieel ebfect omdat het geassocieerd is met significant verzuim en leidl lot veel 
ongemak 

In hoofdstuk 6, is de rol van buirnout als risicofactor voor verkoudheid, griep, en buikgriep 
onderzocht 5wrnout is van origine geassoaeerd mei beroepen binnen de 
d~enstverlenende sector, waarbij intensief contact is met hulpbelhoevende meinsen Meer 
recent is burlnout ook beschouwd als een belangrijk onderwerp biinnen andere sectoren 
Burnout buiten de dienstverlenende sector omvat drie elementen uitputting, distantie en 
competentie De Maslach Burnout Invetory-General Survey (MBI-GS), is speclaial 



ofliiwikkeld orn ook ksurnout ?e kunnen bepalen buiten de dienstverllenende sector Er zijn 
maar weinig studres geweest waann het effect van Yriurnout als voorlaper van een zlekre 
is onderzocht Bwirrnout zou rnogeiiljk ook negaileve effecten op het umrnuunsystee~m 
kunnen hebben eln als gevolg daarvan een toename In de rncideniie van bnfec'rres 
kunnen veroorzaken. De M&!-GS is gebruikt om werknemers met burnout klachten 
(niveau 1) en klinische burnaut (niveau 2) te definieren De cross-secttonele relatie 
tussen burnout en ~nfect!es is bepaald op baseline, waarbij gebrliik is gemaakt van 
logrstische regressie-analyse Om de Iiongitudinale relatie tussen burnout en de 
subschalen won de MBI-GS als nsicafador voor Infecties te bestuderen is gebruiik 
gemaakt van survival-analysf? Voor beide niveaus van burnout IS een verhoogde 
incidentie gevonden op baseline Met grootste effect werd gevonden voor de relatie 
tussen bu~rrrout en buikgirieip (OR 1,86, B1 1 ,s?-2,21 voor niveau 1 en OR $59, BI 2,Q9- 
617 voor niveau 2) De longitudinale analyses lieten vergelijkbare, maar minder 
uitgesproken resultaten zien Het grootste effect werd ook hler gevonden voor buukgnep 
(RR 1,55; BI 128-1,861 voor niveau 1, en RR 2,09, BI 1,09-3,98 voor niveau 2). Voor 
griep en verkoudheilid voinden we kleinere maar srgnificante effecten op raiwea~u 1, maar 
nlet op niveau 2. De swibschaal 'berrnoeidheid" werd geziien als een sterke voorspeller 
wan infecties op beide niweaus van burnout Dese studie geeft bewijs vooir bwrnout als 
risicofactor voor infecties in een grote heterogene populatie. 

Een hoog percentage van het totale verzuim wordt weraorzaakt door infecties In het 
laatste anderdeel wan dit piroefschrifl, was ziekteve~rzuim als gevolg van 
veelvoorkomende infecties ondennseirp van studie. In hoofdstuk 7, is liet effect van 
gezondheud en werkgerelaleerde factoren als voorspellers van verzuim tijdens infecties 
onderzocht Werknemers die in de laatste vragenlijst (TB) aangaven d~at ze een infecti~e 
hadden. rijn geselecteerd. Het effect van werkgerelateerde factoren, vermoeid~heid en 
gezondheid op de beslissing om tijdens een infectie thluis te blijven werd bestudeerd in 
een mulitvariaite sunriwal-analyse Dese analyse Iiel geen significante effecten van1 
taakeisen, regellrnoge~lijkheden of "job slrain'bp verzuim bij werknemers met infecties 
zien Weinig commitment (RR 1 ,S2, B1 1,03-1,441) en een laag niveau van weuksntisfaclle 
(RR 4,3& BB1 1,13-1,64) verhoogde hel risico om te verzuimen tijdens een verkoudheid 
Ook het hebbein vaii een langdurige ziekte verhoogde de kans om te verzuimen tijdens 
een infeclie Heil hebben van een leidiniggeveiide positie verkleinde de kans om ahizrezlig 
te z~ jn  Ei- werd geconcludeerd dat verzuim tlijdens een verkoudheid gedeeltelijk wordt 
beinvloed door ~not~ivatisnele factoren in het werk in tegenstelling tot ernstigere infecties 
zoals griep en buikgnep die meer gezondheidsgerelateerd zijn Inricht in factoren, 
gerelateerd aan verzuim, is een belangruk startpunt voor preventieve maatregelen om 
aiekteverzw~im te reducer~n 

In dc epiloog in hoofdstisk 8, worden de resiiitaten 117 een breder perspectief geplaatst 
De validiteit wan de niethode ani het optreden van infecties te bepalen wordt 
bediscussieerd Uit de resultaten van hoofdsfuk, 2.3, en 4, kan geconcludeerd worden 
dat zowel objectieve als subjectieve werkgerelateerde factoren het optreden van 
infecties beinvloeden Dit betekent dat hoewel subjectieve factoren mogelijk belinvloed 
worden door negalleve afiectrviteit, ze verg~elijkbare reswlltaten kunnen induceren in 
vsrgeiijklng inet objectieve factoren Drt wrjst erop dat de perceptie van hel ~ndividu over 



de werkomgeving een belangrilk pu~nt is om mee te neiilien als er pieventieve 
maalregielen worden ontwikkeld De roi van vernaoeidheid in? reiatie Iot infectiies wesidi 
besproken op basis van de resultaten uilt hoofo'sr~rk 5 en 6, waa~iin twee iiaerschnllende 
exprecsues valn verrnoeidhend zsjn gebrurki Vanwege de relatief lage correlalre lussen 
de twee mncepten en de kleine overlap tussen verinoeudheid en burnout cases, kan 
geconcludeerd worden dal vermoeidheid en bulrnout twee vee-cchlllende coiicepten 
representeren, beiden geassocieerd met een verhoogd risico ad infecties Op basis wan 
hoofdstuk 7, wordt geconcludeerd dat verzuum tijdens een verkoudheld voorna~melijk 
wordt weraarzaakli door motivatuonele factoren Absentie tijdens griep en buikgriep wordt 
nauwell~jks beinvloed door deze factoren 

De epiloog wordt beeindigd met coiiclusues en implicaties voor verder onderzoek en de 
praktijk, waarbij ook startpunten voor interventies worden besproken Elr wordt 
geconcludeerd dat eeii slechte werkomgeving effect heeft op de prevalentie val? 
infecties, en dus ook op het welz~ijn wan de werknemers, en mogelijk op de prod~uctivuleit 
en het srekteverzuiin. Daarom dienen acute infecties zoals verkowdlhe~d, griep en 
bunkgrie~p toegevoegd te worden aan de lijst van negatieve gerondheiidseffecten als 
gievolg van een slechte psychosociale werkomgeving Op basis van de gevonden 
resultaten rs het niet rnoglelijk om te komen met pasklare i~nteiventiies Startpunten voor 
interventies worden wel bed~scussieerd, waarbr] de bron van infecties en dle gevoeligheid 
voor de virussen verantwoordelijk voor de infecties als uitgangspunte~n rijn genomen 

Infecties kunnen giezien worden als rnwlkifactoneell bepaalde gebeuflenisseii Hoewel de 
werks~twatie maar &@n wan de factoren IS die de ontwkkeling en pragressue van dieze 
infecties beinvloeden ein niet de priimaire etiologische factor is, moel deze wel gezien 
worden als een belangrijke factor 




