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Samenvatting

Het onderzoek dat tot dit proefschrift heeft geleid, is uitgevoerd tegen de achter-
grond van de ontwikkelingen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid
gedurende de laatste decennia in Nederland. Hoewel de toename van het risico
om arbeidsongeschikt te worden de laatste jaren weliswaar niet veel hoger ligt dan
de toename van de beroepsbevolking, is er wel sprake van een stijgend aandeel
van arbeidsongeschiktheid wegens psychische aandoeningen. Ook heeft er een
toename plaatsgevonden van de gemiddelde duur van het ziekteverzuim wegens
psychische aandoeningen. Verandering in diagnostiek ten gevolge van een betere
herkenning van psychische problemen achter lichamelijke klachten lijkt voor deze
ontwikkelingen geen verklaring te bieden, aangezien er eveneens een (relatieve)
toename van arbeidsongeschiktheid wegens ziekten der bewegingsorganen plaats
heeft gevonden. Verklaringen die uitgaan van een toename van psychische aan-
doeningen en van het aantal ziektegevallen dientengevolge, worden ontkracht door
de bevinding dat er noch een toename heeft plaatsgevonden van het gemiddeld
aantal ziekmeldingen per werknemer wegens psychische aandoeningen noch een
toename van het percentage consulten bij huisartsen op grond van psychische
problemen. Twee belangrijke bevindingen geven wel enig idee in welke richting
gezocht moet worden: de gezondheidszorg heeft grote moeite met het hanteren
van ziekte(verzuim) wegens psychische aandoeningen en aan ruim 80% van de
gevallen worden diagnoses toegekend die onder één titel samengevat kunnen
worden, namelijk overspanning.
Ons onderzoek is derhalve uitgegaan van de volgende probleemstellingen:
Wat is de aard van overspanning oftewel wat is de betekenis van het begrip
overspanning en hoe manifesteert de aandoening overspanning zich in klachten en
verschijnselen? Welke hulpverlening wordt verleend aan werknemers die zich
wegens overspanning hebben ziekgemeld? Op welke wijze en in welke mate
bepalen persoons-, bedrijfs- en arbeidsplaatsgebonden factoren, verzuimverle-
den, kenmerken van de overspanning, het ziektegedrag en de hulpverlening de
verzuimduur en de wijze van verzuimbeëindiging?

Door ons is een systematisch litteratuuronderzoek gedaan naar het voorkomen en
de betekenissen van overspanning en de volgende synonieme of verwante begrip-
pen: het hyperaesthetisch-emotionele syndroom, surmenage, neurasthenie en ad-
justment disorder.
Vooral sociaal-psychiaters, arbeidsgeneeskundigen en huisartsen besteden aan-
dacht aan dit ziektebeeld, terwijl klinisch psychiaters dit nauwelijks doen, hetgeen
een weerspiegeling is van het niet-klinische karakter van deze aandoening.
De geschiedenis laat internationaal een periodieke op- en neergang van de popu-
lariteit van de termen overspanning, surmenage en neurasthenie zien. De laatste
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decennia wordt er weer in toenemende mate gebruik gemaakt van deze en andere
termen. Overigens blijkt de vaagheid van de begrippen en hun misbruik bij medi-
sche claimbeoordelingen tot verwerping van deze begrippen te leiden. Zo blijkt de
diagnose adjusment disorder die deel uitmaakt van de DSM-III, nogal moeilijk
afgrensbaar van andere stoornissen of van psycho-sociale hulpvraag zonder aan-
wijsbare stoornis. De betekenis van het hyperaesthetisch-emotionele syndroom
blijkt beperkt tot een symptomatologie die niet uitsluitend bij overspanning voor-
komt en omgekeerd niet de enige wijze is waarop overspanning zich manifesteert.
Bij overspanning en surmenage heeft er een verschuiving in betekenis plaatsge-
vonden van aetiologische factor naar aandoening.
Door een aantal auteurs worden verschillende vormen van overspanning onder-
scheiden, meestal gebaseerd op klachtenpatroon en oorzaak.
Het verslag van de litteratuurstudie wordt besloten met de volgende definitie van
overspanning: "Overspanning is een dusdanige verstoring van het evenwicht tus-
sen psychische belasting en psychische belastbaarheid als gevolg van verande-
ringen in individuele belastbaarheid en/of psycho-sociale belasting, dat bij het
getroffen individu een proces ontstaat van verminderd vermogen tot sociaal func-
tioneren, gepaard gaande met lichamelijke klachten, stemmings- en/of gedragsver-
anderingen."

Door ons is als aanvulling op het litteratuuronderzoek naar de conceptualisering
van overspanning een onderzoek naar de toepassing van het concept in de
verzekeringsgeneeskundige diagnostiek ondernomen. De probleemstelling luidt:
In welke mate is er sprake van overeenstemming in diagnose tussen verschillende
artsen bij het ziektebeeld overspanning? In welke mate is overeenstemming tuisen
artsen alsnog bereikbaar in die gevallen waarbij in eerste instantie een verschillen-
de diagnose gesteld wordt?
Aan een panel bestaande uit twee huisartsen, een psychiater en een gepensio-
neerde verzekeringsgeneeskundige werden 112 casus voorgelegd die eerder door
verzekeringsgeneeskundigen uit een ander district dan waar het veldonderzoek
plaatsvond, gediagnostiseerd zijn. Deze casus betroffen verzuimgevallen uit die
diagnosecategorieën die op theoretische gronden gevallen van overspanning
kunnen bevatten. Aan de leden van het panel werden gestandaardiseerde versla-
gen voorgelegd op basis van de informatie die de verzekeringsgeneeskundige
gebruikte voor het stellen van de diagnose. Daarbij is de Delphi-methode toegepast
om onder meer de onafhankelijkheid der beoordelingen te waarborgen.
De mate van overeenstemming tussen de beoordelaars, inclusief de betrokken
verzekeringsgeneeskundige, is in het algemeen hoog gebleken. Enige uitzonde-
rinng betrof een panellid dat als afwijkend beginsel hanteerde dat onverklaarde
lichamelijke aandoeningen psycho-sociaal bepaald zijn, terwijl de overigen in
overeenstemming met de definitie van overspanning alleen overspanning vaststel-
den, indien er een aanwijsbare psycho-sociale stressor aanwezig was die de
klachten en verschijnselen kon verklaren.
In een tweede beoordelingsronde na anonieme confrontatie met de oordelen van
de andere panelleden bleek er een geringe toename in consensus. De belangrijkste
conclusies uit dit onderzoek zijn:
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. tussen artsen is een hoge mate van consensus bereikbaar over de diagnose
overspanning, mits de criteria volgend uit de theoretische conceptualisering strict
worden toegepast

. het diagnostisch oordeel van de verzekeringsgeneeskundige omtrent de aanwezig-
heid van overspanning is naar maatstaf van de interbeoordelaar-betrouwbaarheid
een betrouwbaar instrument

Als laatste voorbereiding voor het hoofdonderzoek is een litteratuurstudie verricht
naar de determinanten van verzuimduur en WAO-intrede. Onderzoek specifiek
gericht op verzuimduur en WAO-intrede in geval van overspanning blijkt vrijwel
geheel afwezig. De onderzoeken naar deze determinanten zijn in te delen naar de
volgende typen: correlationele onderzoeken ter verklaring van verschillen tussen
bedrijven of individuele werknemers in gemiddelde verzuimduur, van verschillen in
verzuimduur tussen afzonderlijke verzuimgevallen, van verschillen tussen bedrijven
in WAO-intredepercentages, tussen individuele werknemers in kans op WAO-intre-
de en procesanalytische onderzoeken naar de invloed van de curatieve sector op
de verzuimduur. Als determinanten zijn onderzocht: persoonskenmerken, bedrijfs-
kenmerken, kenmerken van de arbeidsplaats, verzuimverleden, gezondheidstoe-
stand en ziektekenmerken, ziektegedrag en gezondheidszorg, verzuimbeleid en
verzuimbegeleiding.
Opvallend zijn de vele inconsistenties in de bevindingen omtrent samenhangen
tussen verklarende variabelen van allerlei aard en (gemiddelde) verzuimduur of
kans op WAO-intrede. Naast verschillen in onderzoeksopzet is dit gelegen in
populatieverschillen, verschillen in tijdstip van waarneming, in selectie en construc-
tie van de variabelen, en in statistische analysetechnieken. Voor de vooruitgang van
de kennis in de zin van verwijdering van variabelen uit het hypothetische model ter
verklaring van verzuimduur en arbeidsongeschiktheid vormt dit een ernstige hin-
derpaal.
In ons hoofdonderzoek zijn zowel de procesanalytische benadering als de correlati-
onele toegepast.
Het procesanalytisch model is eerder toegepast in de onderzoeken van Tordoir c.s.
(1978) en Soeters (1983). In ons onderzoek hebben wij dit model niet alleen
toegepast op de curatieve sector maar ook op de sociaal-verzekeringsgeneeskun-
dige sector.

• Tijdsverloop melding-hulpverlenerscontact
• Duur actieve hulpverlening
• Wachttijden
• Stuurloze perioden
• Tijdsverloop einde hulpverlening-einde verzuim

= Totale verzuimduur
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De correlationele analyse is uitgevoerd ter verklaring van verschillen in wijze van
verzuimbeëindiging en in verzuimduur bij terugkeer.

persoonskenmerken

bedrijfskenmerken

arbeidsplaatskenmerken

ziekteverleden

ziektekenmerken - • "-

terugkeer

aard verloop

verzuimduur

ziektegedrag . .

curatieve sector

verzekeringsarts

Het hoofdonderzoek is een beschrijvend prospectief cohortonderzoek uitgevoerd
onder een steekproef van werknemers die verzekerd zijn bij een bij het GAK
aangesloten bedrijfsvereniging en vier weken of langer verzuimen wegens over-
spanning. Van een vergelijkend onderzoek met werknemers die wegens andere
aandoeningen langdurig verzuimen, is om budgettaire redenen afgezien.
De steekproeftrekking vond plaats bij één der districtskantoren en was geproportio-
neerd per rayon. Van de 208 aangeschreven potentiële respondenten bleken er 114
bereid tot deelname aan het onderzoek. Dit hield in: deelname aan een interview
ongeveer één è twee maanden na datum ziekmelding, deelname aan periodieke
interviews tot verzuimbeëindiging of WAO-intrede plaatsvond, en aan een interview
ongeveer één jaar na datum ziekmelding. De uitval tijdens het onderzoek was
gering. Naast de werknemer zijn, indien deze zijn toestemming verleende, ook de
huisarts en de verzekeringsgeneeskundige benaderd voor een interview. Zij waren
in vrijwel alle gevallen daartoe bereid en in staat. Van 94 respondenten konden alle
interviews afgenomen worden.
Met behulp van de interviews van de werknemers konden gegevens vastgelegd
worden met betrekking tot persoonskenmerken, enkele bedrijfskenmerken, ken-
merken van de arbeidsplaats, ziektebeeld, ziektegeschiedenis, ziektegedrag, hulp-
verleningscontacten, verzuimbeloop en herstel. De interviews met huisartsen ver-
schaften ons gegevens over ziektebeeld, kenmerken van de huisarts, contacten
tussen huisarts en werknemer, en beleid van de huisarts. Door middel van de
interviews met de verzekeringsgeneeskundige werden gegevens verzameld over
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ziektebeeld, verzuimverleden, kenmerken van de verzekeringsgeneeskundige,
diens beleid en verzuimbeloop.

De non-respons blijkt aangaande de onafhankelijke variabelen alleen effect gehad
te hebben op de leeftijdsverdeling van de deelnemers. In de verdeling naar sexe,
bedrijfstak en verzuimverleden treden nauwelijks verschillen op tussen deelnemers
en weigeraars. De categorie jonger dan 30 jaar is enigszins ondervertegenwoor-
digd. Als gevolg daarvan is de verdeling over de leeftijdscategorieën bij de
deelnemers minder scheef dan in de steekproef.
Hoewel de beperking tot GAK-verzekerden in één regio een nauwkeurige vergelij-
king met de beroepsbevolking belemmert, valt op dat de groep overspannen
werknemers naar samenstelling in sexe en leeftijd en vermoedelijk ook in oplei-
dingsniveau niet veel verschilt van de beroepsbevolking. Wel is de dienstensector
enigszins oververtegenwoordigd. Alle beroepsgroepen blijken vertegenwoordigd.
Ten opzichte van vergelijkbare onderzoeken naar de (beleving van) arbeidsbelas-
ting valt op dat overspannen werknemers vooral meer werk te doen hebben,
langere werktijden en geringere promotiekansen hebben.

De symptomatologie blijkt bij driekwart van de overspannen werknemers die van
het hyperaesthetisch-emotionele syndroom te zijn. Bijna een kwart heeft lichamelij-
ke klachten van allerlei aard. De gemiddelde score op de SCL-90, een vragenlijst
die de mate van psychoneuroticisme meet, blijkt iets onder die van poliklinisch-psy-
chiatrische patiënten te liggen en ruim boven die van een normale populatie. Vooral
slaapproblemen doen zich voor. Ongeveer 90% is zich ervan bewust overspannen
te zijn. Als oorzaken worden zowel door de respondenten als door de huisartsen en
de verzekeringsgeneeskundigen vooral de werksituatie of de thuissituatie ge-
noemd. De huisartsen noemen iets vaker dan de anderen de thuissituatie, de
persoonlijkheid en lichamelijke defecten van de werknemer als oorzaken. Deels zijn
de afwijkende oordelen te verklaren, doordat een aantal werknemers niet het
overspanningsprobleem aan de huisarts voorleggen, maar slechts een bijkomende
lichamelijke klacht presenteren. Op basis van de klachten en verschijnselen en de
oorzaken van overspanning blijken de meest voorkomende typen van overspanning
de volgende te zijn: overspanningsklachten ten gevolge van chronische werkstress,
lichamelijke klachten ten gevolge van werkstress, overspanningsklachten ten ge-
volge van een incident op het werk en overspanningsklachten ten gevolge van een
incident in de privésfeer.
De verzuimduur van overspannen werknemers bedraagt gemiddeld ruim vijf maan-
den. Ruim 20% haalt de maximale termijn van de Ziektewet en doet een beroep op
de AAW en de WAO. Als deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten,
bedraagt de gemiddelde verzuimduur ongeveer drie maanden. De deelnemers aan
het onderzoek blijken gemiddeld wat langer te verzuimen en een iets grotere kans
op WAO-intrede te hebben dan de weigeraars. De wijze waarop het verzuim
beëindigd wordt, en de arbeidsstatus één jaar na datum ziekmelding geven niet
alleen een hoog percentage WAO-intreders te zien maar ook een zeer hoog verloop
om andere redenen. Na de verzuimperiode keert slechts 55% terug naar de
oorspronkelijke werkkring. Eén jaar na de datum van ziekmelding is daar nog
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ongeveer 40% werkzaam. Dus sommigen die eerst terugkeerden, verlieten om
verschillende redenen het bedrijf alsnog.
Opvallend is de betrekkelijk geringe mate van herstel bij overspannen werknemers
na een jaar. Bij WAO-intreders is er in sommige opzichten zelfs sprake van enige
achteruitgang. Volledig herstel is bij slechts 30% van de respondenten opgetreden.

Het ziektegedrag van overspannen werknemers heeft als opvallendste kenmerk dat
er in ruime mate sprake is van uitstelgedrag, zowel ten aanzien van de ziekmelding
als ten aanzien van de inschakeling van de hulpverlening. Twee derde van de
respondenten heeft bij de ziekmelding al twee maanden last van gezondheids-
klachten, terwijl dit voor een derde al langer dan een jaar het geval is. De huisarts,
in verreweg de meeste gevallen de eerst geraadpleegde hulpverlener, wordt
daarentegen slechts door 20% van de respondenten meer dan een maand voor de
ziekmelding geraadpleegd.
De invloed van werkgebonden factoren op de beslissing tot ziekmelding is groot.
Voor ruim de helft is de werksituatie directe aanleiding tot ziekmelding. Van diege-
nen bij wie de overspanning geen verband houdt met de werksituatie, besluit een
kwart toch op grond van de werksituatie tot ziekmelding. Slechts een kwart van de
ziekmeldingen houdt geen enkel verband met de werksituatie.
Het patroon van de hulpverlening aan overspannen werknemers toont een zeer
heterogene carrière van overspannen werknemers door de gezondheidszorg. Ten
aanzien van de ingeschakelde hulpverlening valt de beperkte inzet van de Geeste-
lijke Gezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk op. Wel blijkt de
Geestelijke Gezondheidszorg vooral betrokken te worden bij ernstiger overspannen
werknemers. Hoewel de onderzochte groep patiënten typisch lijdt aan geestelijke
gezondheidsproblemen, blijken ze even gemakkelijk doorverwezen te worden naar
somatische specialisten of fysiotherapeuten als naar de Geestelijke Gezondheids-
zorg of maatschappelijk werk. Dit kan nauwelijks verklaard worden door de wijze
waarop de patiënt zijn overspanning presenteert. Weliswaar wordt de huisarts bij
ruim een derde van de gevallen geconfronteerd met somatische problematiek,
maar het verwijzingsgedrag blijkt geenszins bepaald door de wijze van presentatie.
De beperkte beschikbaarheid van bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werk
is bekend. Slechts 40% van de werknemers beschikt over een dergelijke hulpverle-
ning. Het blijkt dat bij langdurig verzuim wegens overspanning deze hulpverlening
slechts in de helft der gevallen dat ze op het bedrijf beschikbaar is, werkelijk
ingeschakeld wordt en in een aantal gevallen bovendien nog in een vrij laat stadium.
Van preventieve inschakeling, althans voorafgaand aan en zo mogelijk ter voorko-
ming van ziekmelding, is vrijwel niets gebleken.

Globaal ziet het "stroomdiagram" van overspannen werknemers binnen de hulpver-
lening er als volgt uit.

242



SAMENVATTING

* : ' « ' ' • • ' " •

' • ; " , " ' * ' ' J

huisarts
33

25

specialist
7

bedrijfsarts
77

bedrijfsmaatsch. werk alg. maatsch. werk
74 7

alternatief genezer psychiater/psycholoog
71 ^

RIAGG
76

opname GGZ
6

huisarts
703 I 703

76

fysiotherapeut
70

voor ziekmelding

medisch specialist
22

verzek. geneeskundige
7)3

na ziekmelding

20 GMD
2/

In het algemeen wordt tijdens de ziekteperiode contact onderhouden tussen de
overspannen werknemer en het bedrijf. Wel blijken de contacten bij degenen die
niet naar de oorspronkelijke werkkring terugkeren, minder regelmatig onderhouden
te worden. Dit komt vooral neer op een daling van de frequentie van de contacten
na enige tijd. Er lijkt dus sprake van een - wederzijds - anticipatieproces met
betrekking tot het vertrek. .-,- ;,*-#•,;.:.; • , . - ; . . - . , . , ! , • ;.>., ,-.V-'.<FK.>.*,-,-,..-.t.;

De huisartsen die in ons onderzoek participeren, vormen onder meer naar verdeling
in sexe, leeftijd, en taakopvatting ten opzichte van psycho-sociale problemen in het
algemeen een goede afspiegeling van de Nederlandse huisartsenpopulatie. Er
blijken echter relatief minder huisartsen in solo-praktijken en in praktijken met
minder dan 2.000 patiënten te werken. Ruim de helft heeft meer dan incidenteel
contact met andere hulpverleners uit de eerste lijn. De contacten met de Geestelijke
Gezondheidszorg, bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn in de regel
incidenteel.
Niet alle overspannen werknemers nemen contact op met een huisarts ter behan-
deling van hun aandoening. Van degenen die dat wel doen, presenteren sommige
de aandoening zo onduidelijk, dat de huisarts de overspanning niet opmerkt. Bij
bijna 85% der werknemers komt het probleem bij de huisarts wel duidelijk op tafel.
De feitelijke hulpverlening van de huisarts blijkt in de meerderheid der gevallen te
bestaan uit het adviseren van rust, het voorschrijven van medicijnen, en een
uitnodiging aan de patiënt om nog eens op gesprek te komen. Het is overigens
opmerkelijk dat patiënten veel vaker het voorschrijven van psychofarmaca vermel-
den dan de huisartsen zelf rapporteren.
Gemiddeld ziet de huisarts de overspannen werknemer ongeveer vijf keer.
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Verwijzing vindt bij de minderheid der overspannen werknemers plaats. Als verwij-
zing plaatsvindt, geschiedt dit vaker naar specialisten en fysiotherapeuten dan naar
het RIAGG of het Algemeen Maatschappelijk Werk. In verreweg de meeste gevallen
houdt de huisarts de patiënt onder eigen hoede. Daar staat tegenover dat in een
groot aantal gevallen de patiënt zelfstandig of via andere hulpverleners zijn weg
vindt naar andere hulpverleningsinstanties.
Hoewel de aandoening waarvoor de huisarts geraadpleegd wordt, tot meer dan vier
weken verzuim leidt en in de meeste gevallen gezien wordt als (mede) veroorzaakt
door de werksituatie, blijft in iets meer dan de helft der gevallen de werksituatie
onbesproken. Voorzover dit wel het geval is, blijkt de huisarts vooral te adviseren
tot werkstaking of, indien deze reeds heeft plaatsgevonden, (continuering van) de
werkstaking te ondersteunen.
Opvallend is in dit verband het vrijwel ontbreken van verwijzingen naar de bedrijfs-
en verzekeringsgeneeskundige sector. Ook blijkt er van de kant van de huisarts
bijna geen enkel contact gelegd te worden met bedrijfs- of verzekeringsgeneeskun-
digen. In een enkel geval heeft een huisarts contact opgenomen met de werkgever
of de verzekeringsgeneeskundige.
Het probleem van de wachttijden en de stuurloze perioden in de gezondheidszorg
doet zich ook en nog steeds voor bij werknemers die verzuimen wegens overspan-
ning. In overeenstemming met de bevindingen van Soeters (1983) blijkt het aandeel
van de wachttijden en de stuurloze perioden op de totale verzuimduur ruim 25% te
zijn.
Daarvan wordt het overgrote deel voor rekening genomen door stuurloze perioden.
Verwijzingen en het uitstellen door de werknemer van het eerste bezoek aan een
hulpverlener, meestal de huisarts, leiden tot een veel geringer tijdverlies. Bij de
verwijzingen is dit deels het gevolg van het betrekkelijk geringe aantal verwijzingen.
Daarbij blijken overigens vrijwel uitsluitend de verwijzingen naar de Geestelijke
Gezondheidszorg met wachttijden gepaard te gaan. Zowel uitstelgedrag als
verwijzingswachttijden als stuurloze perioden blijken verschijnselen te zijn die zich
slechts bij een beperkt deel van de respondenten voordoen. Deze drie vormen van
stagnatie treden niet cumulatief, maar alternatief op.

Tussen uitstelgedrag en verzuimbeloop bestaat nauwelijks enige relatie. Wel geldt
dit voor verwijzingen en verwijzingswachttijden. Verwijzingen leiden tot lange ver-
zuimduren - gemiddeld ruim een half jaar -, waarbij de wachttijden met name
optreden bij werkhervatters en in mindere mate bij WAO-intreders. Stuurloze perio-
de hebben een U-vormige samenhang met verzuimduur en de wijze van verzuim-
beëindiging: het ontbreken van stuurloze perioden of juist een lange duur ervan
blijkt samen te gaan met een lange verzuimduur en een grotere kans op WAO-in-
trede.

De verzekeringsgeneeskundigen kennen ongeveer een derde van de overspannen
werknemers al voor de actuele verzuimperiode. In iets minder dan 40% der gevallen
is de verzekeringsgeneeskundige min of meer bekend met het bedrijf.
De meest voorkomende activiteiten van de verzekeringsgeneeskundige ten aan-
zien van de begeleiding van de overspannen werknemer zijn overleg met de
rapporteur en spreekuurcontacten. Contacten met werkgever en curatieve sector
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komen beide in nog geen 20% der gevallen voor. Bij de contacten met de werkgever
speelt de mate waarin de verzekeringsgeneeskundige bekend is met het bedrijf,
een doorslaggevende rol. Opvallend daarbij is dat het in meer dan de helft der
gevallen het bedrijf is dat het initiatief neemt voor het contact. Deze contacten
hebben over het algemeen het karakter van overleg. Bij de contacten met de
curatieve sector gaat het vrijwel uitsluitend om het inwinnen of natrekken van
informatie.
Vergeleken met langdurige verzuimgevallen om andere redenen dan overspanning
treedt de verzekeringsgeneeskundige tamelijk snel in contact met de werknemer.
Een opvallender bevinding is echter de veel langere periode die verstrijkt tussen
het laatste contact met de werknemer en het moment van de verzuimbeëindiging.
Dit verschijnsel is echter deels toe te schrijven aan een hoger percentage WAO-
intreders bij wie deze periode aanzienlijk langduriger is dan bij de niet-WAO-intre-
ders. Degenen die de verzuimperiode afsluiten met een ontslag(name) zonder
nieuwe werkkring, blijken ook een wat langere stuurloze periode door te maken.
De overname van de begeleiding door de GMD gaat gepaard met een gemiddelde
wachttijd van bijna drie en halve maand. Daarom blijft de WAO-intreder gedurende
een tamelijk lange periode van begeleiding door de verzekeringsgeneeskundigen
van het GAK en de GMD verstoken. Al met al strekt de betrokkenheid van de
verzekeringsgeneeskundige van het GAK zich over minder dan de helft van de
gehele verzuimperiode uit.

Bij de verklaring van de verschillen in verzuimbeëindiging is een twee-stappen-ana-
lyse uitgevoerd. Allereerst is de voorspelbaarheid onderzocht van het al dan niet
terugkeren naar de werkkring waar de ziekmelding plaatsvond. Vervolgens is bij de
groep die niet terugkeerde, de voorspelbaarheid van de aard van het verloop
onderzocht, d.w.z.: ontslag(name) of WAO-intrede. Ten slotte is de voorspel-
baarheid van de verzuimduur onderzocht voor degenen die terugkeren. Als onaf-
hankelijke kenmerken zijn geselecteerd: persoonskenmerken (sexe, leeftijd e.d),
bedrijfskenmerken (sector, omvang e.d.), kenmerken van de arbeidsplaats (functie,
lengte dienstverband, werklast e.d), ziektegeschiedenis en verzuimverleden, ziek-
tekenmerken (klachtenbeeld, mate van psychoneuroticisme e.d.), ziektegedrag
(o.a. uitstel van ziekmelding), kenmerken van de huisarts (leeftijd, praktijktype,
taakopvatting e.d), gedrag van de huisarts (diagnose, medicatie, verwijzing e.d.),
kenmerken van de verzekeringsgeneeskundige (bekendheid met werknemer en
bekendheid met bedrijf) en het gedrag van de verzekeringsgeneeskundige (o.a.
aantal contacten met bedrijf).
Bij de bivariate analyses zijn afhankelijk van de meetniveaus als technieken de
x^-toets, de variantie analyse met de F-toets en Pearson's r toegepast. Bij de
multivariate analyses de logistische regressie-analyse bij dichotome afhankelijke
variabelen en de lineaire regressie-analyse bij continue afhankelijke variabelen. De
multivariate analyses van terugkeer, aard van het verloop, en verzuimduur zijn
besloten met padanalyses met behulp van lineaire regressie-analyses. Waar sprake
was van een dichotome afhankelijk variabele is door middel van logistische regres-
sie-analyse de houdbaarheid van de gevonden significantieniveaus gecontroleerd.
Op grond van het grote aantal onafhankelijk variabelen ten opzichte van het aantal
waarnemingseenheden zijn eerst multivariate analyses per categorie onafhankelij-
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ke variabelen uitgevoerd; vervolgens zijn deze analyses onder constanthouding
van enkele zeer sterk met de afhankelijke variabelen samenhangende onafhanke-
lijke variabelen herhaald. Alle variabelen die op een of ander wijze significant
bleken samen te hangen met de afhankelijke variabele zijn in de uiteindelijke
(pad)analyse opgenomen.

Vooral de bedrijfskenmerken en de lengte van het dienstverband blijken sterk
samen te hangen met de kans op terugkeer. Daarnaast blijken ook de volgende
variabelen samen te hangen met de kans op terugkeer: sexe en enkele kenmerken
van de arbeidsplaats zoals hinder van onzekerheid en de aanwezigheid van
promotiekansen, kenmerken van het verzuim van de laatste twee jaar, de oorzaak
van de ziekte, de wijze van omgang met onzekerheid en de taakopvatting van de
huisarts, beleidskenmerken van de huisarts als het betrekken van het werk in het
beleid en het voorschrijven van psychofarmaca, en de mate van bekendheid van
de verzekeringsgeneeskundige met het bedrijf.
Bij padanalyse blijken leeftijd, het probleemoplossend vermogen van het bedrijf, de
lengte van het dienstverband, en de verzuimfrequentie van de laatste twee jaar
direct van invloed op de kans op terugkeer. Sexe en de overige bedrijfskenmerken
blijken indirect van invloed.

leeftijd

-.27

-36

aantal steunpunten

• sexe

1.22

sector ;.

,v,-v. / -36

-.79

.26

lengte dienstverband reorganisaties

-.75

verzuimfrequentie

.75

terugkeer

. . . , , , probleemoplossend
^^ vermogen bedrijf

De aard van het verloop hangt het sterkst samen met de leeftijd en de lengte van
het dienstverband. Daarnaast zijn er samenhangen met onder meer steun thuis, de
omvang van de werkweek, de werktijden, de mate van psychoneuroticisme, het
tijdsverloop tussen het ontstaan van de klachten en de ziekmelding, de andere
kenmerken van het ziektegedrag, de leeftijd van de huisarts, de praktijkomvang en
de mate van bekendheid van de verzekeringsgeneeskundige met het bedrijf.
Bedrijfskenmerken blijken in het geheel geen invloed te hebben op de aard van het
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verloop. Gezien de beperkte omvang van de groep (47) die niet terugkeert naar het
werk, ten opzichte van het aantal onafhankelijke variabelen (16) dat enig verband
toont met de aard van het verloop, was het niet mogelijk met al deze variabelen een
logistische regressie-analyse uit te voeren. In de padanalyse kon derhalve de
invloed van de kenmerken en het gedrag van de huisarts en de verzekeringsge-
neeskundige niet meegenomen worden. In het uiteindelijke model blijken leeftijd,
de aanwezigheid van steun thuis, en de lengte van het dienstverband de aard van
het verloop te bepalen.

leeftijd

\ \

\ \

.30 \

\ lengte dienstverband

\ .33
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/-.30

De verschillen in verzuimduur blijken vooral samen te hangen met het ziektegedrag
van de werknemer, met name het uitstelgedrag ten aanzien van de ziekmelding,
het gedrag van de huisarts en het gedrag van de verzekeringsgeneeskundigen.
Persoons- en bedrijfskenmerken, kenmerken van de arbeidsplaats - met uitzonde-
ring van de mate van vrijheid in het werk - en verzuimverleden tonen geen van alle
samenhang met verzuimduur. Wel is er enige samenhang met de aard van de
overspanning, de mate van psychoneuroticisme, de praktijktype van de huisarts en,
in samenhang hiermee, de mate van integratie van de huisarts met de GGZ.
Uit de padanalyse blijkt dat het voorschrijven van psychofarmaca en het verwijzen
door de huisarts, het tijdsverloop tussen ziekmelding en eerste spreekuurcontact
met de verzekeringsgeneeskundige en de totstandkoming van contact tussen
verzekeringsgeneeskundige en het bedrijf direct samenhangen met de verzuim-
duur, terwijl de mate van vrijheid in het werk, de aard van de overspanning, de mate
van psychoneuroticisme en de praktijkvorm van de huisarts de verzuimduur indirect
bepa len . - , - , . • ; . , - . ,• - - . - . . ^ n , *-. : v , ^ ^ - K - • ? .r%r.:^*.*/*3>i< -w-

• • • • • - • • • • • • • • -;.y.j
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De belangrijkste conclusies uit ons onderzoek zijn de volgende.
Overspanning is een identificeerbare aandoening die blijkens de internationale
litteratuur noch in plaats noch in tijd beperkt is. Er is niet alleen sprake van een
éénduidige theoretische conceptualisering, maar ook bij consequente toepassing
van de criteria van een grote mate van overeenstemming in de praktische diagnos-
tiek.
Ziekteverzuim wegens overspanning wordt gekenmerkt door een gemiddeld lange
verzuimduur en een zeer hoog verloop bij verzuimbeëindiging, niet alleen in de
vorm van WAO-intrede maar ook in de vorm van ontslag(name). Daarnaast blijkt
volledig herstel slechts bij een kleine minderheid binnen een jaar op te treden.
De hulpverlening is heterogeen, terwijl coördinatie tussen huisarts, bedrijfsarts en
verzekeringsgeneeskundige ontbreekt. De huisarts houdt de gevalsbehandeling
meestal in eigen - passief - beheer en bemoeit zich in slechts de helft der gevallen
met de verzuimstatus en dan nog beperkt tot de ziekmelding. Een bedrijfsarts is in
de meeste gevallen niet aanwezig. Voor zover wel aanwezig, is deze in de helft der
gevallen in een laat stadium actief. De verzekeringsgeneeskundige beperkt in de
meeste gevallen de begeleidingsactiviteiten tot spreekuurcontacten. De overspan-
nen werknemer zelf blijkt dus als case manager te moeten functioneren. Zowel bij
de behandeling door de curatieve sector als bij de begeleiding door de verzeke-
ringsgeneeskundige treden aanzienlijke stuurloze perioden op. Bij de overdracht
van potentiële WAO-intreders aan de GMD is er bovendien sprake van een gemid-
deld lange wachttijd.
Bij de verklaring van het verzuimbeloop is gebleken dat er voor elke fase van het
verzuimproces een ander stel factoren het beloop bepalen. Dit betreft op grond van
onze correlationele analyse zeker de terugkeer naar de werkkring, WAO-intrede en
verzuimduur in geval van terugkeer en vermoedelijk op grond van aanvullende
gegevens ook het ontstaan van overspanning en het besluit tot ziekmelding. Het
volledige, hoewel deels hypothetische, model van verzuimbeloop en zijn determi-
nanten ziet er bij overspanning als volgt uit.
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De beschreven bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder overspannen
werknemers, werkzaam bij omslagleden van het GAK. Dit betekent op de eerste
plaats dat de resultaten niet specifiek behoeven te gelden voor overspannen
werknemers, en op de tweede plaats dat in geval van overspanning bij een ander
"verzekeringsgeneeskundig regime" er afwijkende resultaten kunnen optreden.
Vermoedelijk heeft er enige selectieve uitval plaatsgevonden naar oorzaak en
verschijningsvorm van overspanning. Replicatieonderzoeken onder andere popu-
laties worden derhalve door ons aanbevolen. Gezien de hoge kosten van een
prospectief cohortonderzoek wordt aanbevolen dat de databestanden van de
verzuimregistrerende instanties uitgebreid worden met gegevens die relevant zijn
voor (secundaire) analyses in het kader van sociaal(-geneeskundig) wetenschap-
pelijk onderzoek.
De betekenis van ons onderzoek ter verklaring van de in de inleiding geschetste
trends in verzuim en arbeidsongeschiktheid is beperkt. Op grond van onze bevin-
dingen wordt het vermoeden uitgesproken dat verschuiving van werkgelegenheid
naar de kleinschalige dienstensector en een geringere aandacht voor en bereid-
heid tot concessies aan het welzijn van werknemers in de bedrijfsvoering een
bijdrage aan de toename van de arbeidsongeschiktheid en daarmee aan die van
de verzuimduur hebben geleverd.
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Naast replicatieonderzoeken worden ook onderzoeken aanbevolen naar determi-
nanten van het ontstaan van overspanning en van de ziekmelding. Voorts worden
in het algemeen belang van onderzoek naar ziekteverzuim meta-analyses van de
tot nu toe uitgevoerde verzuimonderzoeken aanbevolen. Ten slotte wordt actie-
onderzoek gericht op experimenten in de hulpverlening en begeleiding aanbevo-
len.
Onze beleidsaanbevelingen betreffen uitbreiding van experimenten met inbegrip
van feedback training ter bevordering van een actiever verzuimbeleid door huisart-
sen, maatregelen om inschakeling van bedrijfsartsen e.a. voor de ziekmelding te
bevorderen, bedrijfsgericht werken door de verzekeringsgeneeskundige, het vorm-
geven aan een instantie voor case management voor overspannen werknemers in
kleine bedrijven, en integratie van GMD en bedrijfsvereniging(en).

• • . . ; : ? : • : > . >

• . - < ; .
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The study is motivated by the development of changes in absenteeism from work
because of illness and changes in disability rates during the last decades in The
Netherlands*. While the increase in the number of workers becoming eligible for
disablement benefits does not differ much from the increase in the labour force,
there has been an increase in the number of mental disorders among those eligible
for disablement benefits as well as an increase in the duration of sickness absences
because of mental disorders. Since there also was a nearly parallel increase in the
numbers of workers becoming eligible for disablement benefits because of
musculo-skeletal disorders, a better recognition of mental disorders hidden behind
somatic complaints does not seem to explain these increases. The increases can
be neither explained as a result of an increase in mental disorders because, e.g.,
work stress is on the increase. Because there has not been an increase in the
percentage of consultations with general practitioners because of psychological
problems nor an increase in the percentage of sickness absences because of
mental disorders. Two important findings might give an idea where to search for an
explanation. Firstly, the dutch health care system has considerable difficulties to
deal with mental disorders. Secondly, in more than 80% of all cases the mental
disorder is diagnosed "overspanning", best to be translated into "overstrain".
Therefore the present investigation was undertaken to answer the following prob-
lems:

What is "overstrain", how does it manifest itself in complaints and symptoms? What
kind of treatment is provided for a worker whose sickness leave has been caused
by "overstrain"? In which way and to what extent do individual, company and job
characteristics, history of sickness absence, characteristics of "overstrain", sick-
ness behaviour, and medical or non-medical care determine length and outcome
of the sickness absence?

A systematic study of the literature has been done on the prevalence and the
meanings of overspanning and the following synonymous or related terms: hyper-

* When a worker in a private enterprise in The Netherlands reports sick, he receives a benefit from the
Sickness Benefits Act during twelve months at most. When the worker is still incapable of work after
twelve months, he is eligible for a benefit partly from the General Disablement Benefits Act and partly
from the Employee Disablement Insurance Act. In The Netherlands the occupational associations are
responsible for the implementation of several social security schemes, like the Sickness Benefits Act,
the Disablement Acts and the Unemployment Insurance Act. Social insurance physicians employed
by occupational associations are charged with the guidance of the worker receiving sickness benefit.
The guidance of disabled workers is the task of the GMD which is a joint medical service institute in
behalf of the occupational associations.
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aesthetic-emotional syndrome, surmenage*, neurasthenia, and adjustment dis-
order. Social psychiatrists, industrial physicians, and general practitioners, but
hardly clinical psychiatrists have paid attention to "overstrain". This finding indicates
the non-clinical nature of the disorder.
History shows internationally a periodic rise and fall of the popularity of the terms
overspanning, surmenage, and neurasthenia. The last decades show an increased
use of these and similar terms. The lack of precision of these terms and misuse at
medical judgements of claims often led to a rejection of the use of these terms. The
diagnosis adjustment disorder which is included in the DSM-III has proven to be
hard to distinguish from other disorders or from psychosocially based needs for
help without demonstrable disorder. The meaning of hyperaesthetic emotional
syndrome has proven to be limited to symptomatology which does not exclusively
belong to "overstrain" and which is not the only way by which "overstrain" manifests
itself. The meaning of overspanning and surmenage has been shifting from aetio-
logical factor to disorder.
By some authors, different types of "overstrain" have been distinguished, mostly
based on symptomatology and causes.
The study of the literature has led us to the following definition of "overstrain":
"Overstrain" is a disturbance of the balance between what the individual is able to
do and the demands made upon him as a consequence of changes in the capacity
of the individual and/or the psychological demands and bringing about a
diminished ability of the individual to social functioning together with the onset of
somatic complaints and changes in mood and/or behaviour.

In addition to our study of the literature on the conceptualization of "overstrain", a
study has been carried out of the application of the concept in the diagnostic
practices of the social insurance physicians. The problems are:
To what extent do different physicians agree on the diagnosis in case of "over-
strain"? To what extent does the existing conceptualization of "overstrain" offer a
possibility to arrive at agreement with regard to those cases in which, initially, they
did not agree wether the diagnosis has to be "overstrain" or not?
One hundred and twelve cases were presented to a panel consisting of two general
practitioners, a psychiatrist, and a retired social insurance physician". These cases
have been diagnosed before by social insurance physicians, working in a district
different from the district in which the main study was carried out. The cases
included only sickness leaves diagnosed as a disorder which, theoretically, could
belong to some type of "overstrain". The members of the panel were given stand-
ardized reports, based on the information which the social insurance physician

* A french term translated by Tuke (1882) as follows: "The bodily or mental condition produced by
overexertion or overpressure" . . . • . .

** Social insurance physicians are working in the occupational associations. Their task is to examine
workers who have left for sickness in order to give an advise to the occupational association wether,
from the medical point of view, the claim of the worker for a sickness or a disablement benefit is
justifiable or not. A second task is the guidance of the sick worker in order to promote resumption of
work. • -;vt->
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used in order to assign his diagnosis. The Delphi method has been applied in order
to guarantee the independence of the judgements.
The level of agreement between the physicians prove to be high. The only exception
is a panel member who holds a different point of view that unexplained somatic
complaints have to be determined by psychosocial factors, whereas all others, in
agreement with the definition of "overstrain", use the diagnosis "overstrain" only in
the presence of a recognizable psychosocial stressor that could explain the com-
plaints and symptoms.
When the members of the panel are confronted anonymously with the other diag-
noses in order to give them an opportunity to revise their original diagnoses, there
is a small increase in agreement.
The most important conclusions of this study are: it is possible to arrive at a high
level of agreement on the diagnosis "overstrain", if criteria following from the
theoretical conceptualization are properly applied, and the diagnostic judgement
of the social insurance physician about the presence of "overstrain" is an instrument
with a high interobserver reliability. '•.VJ- -.^ — . <<=.>•• •:..••-. • . • .._•-•-,

Finally a preliminary study was undertaken of the litterature on determinants of
length of sickness absence and determinants of disablement. Research, exclu-
sively geared to sickness absence or disablement because of "overstrain", is almost
completely lacking. The studies of the above determinants can be divided in the
following types: correlational studies to explain differences between companies in
average duration of sickness absence, between individual workers in average
length of sickness absence, differences in length between separate cases of
sickness absence, differences between companies in disability rates, between
individual workers in chance of becoming eligible for disablement benefits, and
processanalytic studies of the way health care system influences the length of
sickness absence. Litterature shows the following categories of determinants im-
portant: individual characteristics, characteristics of the company, job charac-
teristics, history of sickness absences, health of the worker, characteristics of the
disorder, sickness behaviour, health care, policies regarding sickness absence,
and the way the sick worker is guided by the social insurance physician and the
like.
The many inconstencies in the results with respect to the correlations between
explanatory variables of all kinds and (average) length of sickness absence or
chance of becoming eligible for disablement are remarkable. Differences between
studies in design, population, time of observation, selection and construction of the
variables, and methods of statistical analysis may offer an explanation. These
inconsistencies are a serious barrier for the progression of knowledge because it is
very difficult to eliminate variables out of the hypothetical models for explanation of
length of sicknesss absence and becoming eligible for disablement benefits.

In our main study both the processanalytic and the correlational approach have
been used. The processanalytic approach computes the length of different treat-
ment periods during sickness absence. The model looks as follows.
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• Delay time"
• Length of treatments
• Waiting times'*
• Periods of floating"*
• Time between end of treatments and end of sickness absence

= Total length of sickness absence

* Delay time is the time lag between reporting sick and the first contact of the worker
with (non-)medical care. *" Waiting times are periods which are spent to waiting
for medical examinations, waiting for the first contact with a specialist after a
referral, etc. *** Periods of floating are periods during which the patient is left alone
without any appointment with or guideline from physicians and the like

This model has previously been applied in the studies of Tordoir and others (1978)
and Soeters (1983). In our study we have applied this model not only to the health
care system but also to the guidance by the social insurance physicians.
We have carried out a correlational analysis for the explanation of outcome of
sickness absence, and, in the case of return to the company, length of sickness
absence. The correlational model looks as follows.

individual characteristics

characteristics of the company

job characteristics

sickness history

characteristics of disorders

return

departure from the company

length of sickness absence

. sickness behaviour

health care system

insurance physician

The main study is a descriptive one using a prospective cohort design. It has been
carried out with a sample of workers insured by an occupational association
participating in the GAK". The workers had a sickness absence of four weeks or
longer, in the opinion of the social insurance physician, as a consequence of

* The GAK is a joint administrative office of 13 occupational associations.
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"overstrain". A comparative study between these workers and workers who had a
long-term sickness absence because of other disorders has been given up for
financial reasons.
The sample was chosen from a regional office of the GAK located in the Province
of Limburg and was proportionally stratified to each district. Out of 208 potential
participants, who were approached by letter, 114 were willing to participate in the
study. They participated in an interview about one or two months after reporting sick,
periodic interviews during the time they received sickness benefit, and a final one
about one year after reporting sick. The number of drop-outs during the study was
low. Besides the worker, the general practitioner and the social insurance physician
were approached for an interview, if the worker consented. Almost all workers gave
their consent and almost all physicians were willing and able to complete all
interviews. In regard to 94 respondents all interviews are held.
The interviews of the workers provided information about individual, company, and
job characteristics, about the disorder, sickness history, sickness behaviour, medi-
cal and non-medical care, sickness absence, and recovery. The interviews of the
general practitioners provided information about the disorder, characteristics of the
general practitioner, contacts of the worker with the general practitioner, and
actions of the physician, like referral and prescription of drugs. Through the
interviews of the social insurance physicians data were obtained about the disorder,
sickness absence history, characteristics of the physician, actions of the physician,
like frequency of contacts with the sick worker and contacts with the employer, and
length and outcome of the sickness absence.

Respondents and non-respondents hardly differ in regard to sex, type of industry,
and absence history. They differ only in regard to age: those younger than 30 years
of age are slightly underrepresented among the respondents. As a consequence
the distribution of age categories within the group of respondents is less skewed
than that within the sample. Though the fact that the study is restricted to workers
insured by the GAK in one region does not allow for an exact comparison with the
total occupational population in The Netherlands, it is striking, however, that our
sample of "overstrained" workers hardly differs from the total occupational popula-
tion in respect to sex, age, and, presumably, educational level. Workers in the
service industries, however, are slightly overrepresented. Among the "overstrained"
workers all kinds and levels of professions are represented. Interestingly, we found
that the "overstrained" workers have a higher workload, longer working times, and
less promotion prospects than workers in previous studies.
Three cases out of four turned out to have symptoms of the "hyperaesthetic
emotional syndrome". Nearly one fourth of all cases showed only somatic com-
plaints of all kinds. The average score on the SCL-90, a scale used to measure
psychoneuroticism, is slightly under that of psychiatric out-patients and largely
above that of a normal population. Especially sleeping problems occur frequently.
About 90% are aware to be "overstrained". Respondents as well as physicians
mention mainly the work situation or the situation at home as the cause of "over-
strain". The general practitioners mention more often than the others the personality
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of the worker, physical infirmities, and the situation at home as well. These differ-
ences in judgements can be partly explained because some workers present to the
general practitioner only somatic complaints but do not report that they suffer from
excessive stress. The following types of "overstrain" most frequently occur: com-
plaints of "overstrain" because of chronic workstress, somatic complaints because
of workstress, complaints of "overstrain" because of some incident at work, and
because of some incident at home.
The length of sickness absence amounts on the average to five and one half months.
About 23% are receiving sickness benefits for one year and so become eligible for
disablement benefits. Disregarding these 23%, the average length of sickness
absence amounts to about three months. The participants tended to be absent for
a slightly longer duration than the non-participants and to have a slightly bigger
chance of becoming eligible for disablement benefits. The outcome of the sickness
absence is often departure from the company not only by eligibility for disablement
benefits but also by other ways of departure from the company like dismissal or
resignation. After the period of receiving sickness benefit, only 55% actually return.
One year after reporting sick only 40% is still working in their original job. Thus some
of those who initially returned still left the company for a variety of reasons.
The relatively low degree of recovery from "overstrain" after one year is remarkable.
Among those who became eligible for disablement benefits there was even a slight
deterioration. Complete recovery has taken place by only 30% of the respondents.

The illness behaviour of "overstrained" workers has as its most remarkable charac-
teristic that workers often delay to leave for sickness and to seek medical care. At
the date of reporting sick two third of the respondents complains about having
health problems longer than two months and one third even more than one year.
The general practitioner, far mostly the one to be called upon first, has been
consulted by only 20% of the respondents more than one month before reporting
sick. Work related factors have a large influence on the decision to report sick. In
more than half of the cases it is the work situation which causes the "overstrain"
resulting in reporting sick. Among those where the "overstrain" is not related to the
actual work situation, it was nevertheless the reason to report sick in one of four
cases. Actually, only one fourth of sickness reports is in no way related to the work
situation.
The pattern of the various types of medical and non-medical care received by the
"overstrained" workers shows a very heterogeneous course through the health care
system and the non-medical agencies. The limited involvement of mental health care
and social work in behalf of the sick workers is striking. As far as mental health care is
involved, it is provided mainly to more seriously "overstrained" workers. The "over-
strained" workers who are obviously suffering from typical mental health problems are
as often referred to non-psychiatric clinical specialists and to physiotherapists as to
mental health care and social workers. This can hardly be explained by the way the
patient presents "overstrain" to the general practitioner. One third of the "overstrained"
workers indeed reports somatic problems. We did not find any relation between the
nature of the complaint and the nature of the referral.
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It is well-known that there is no industrial physician or industrial social worker
available in many companies in The Netherlands. Only 40% of the dutch workers
have these services at their disposal. Where these services are available in our
sample, they are in fact used in only one half of the cases and sometimes only in a
rather late stage of the absence. Preventive care for the workers suffering from
"overstrain" is almost completely lacking.
Roughly the pathway of "overstrained" workers through the medical and non-medi-
cal care system is as follows.

Generally the "overstrained" worker and the company keep in contact with each
other during the sickness absence. These contacts however occur less regularly in
the group which does not return to the company. This means that there is a decrease
in the frequency of contacts after a certain period. It seems there may be a mutual
process of anticipation of the departure from the company.

The general practitioners participating in our study, are in regard to sex, age, and
task perception about psychosocial problems, generally very representative for the
dutch population of general practitioners. They appear, however, to a lesser extent
to work in solo practices and in practices with fewer than 2,000 patients. Over fifty
percent has more than occasional contacts with other workers in primary health
care. Contacts with mental health care, industrial and social insurance physicians
occur as a rule less frequently.
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A few "overstrained" workers do not visit a general practitioner. Of those who go
85% state the problem of "overstrain" clearly. The remainder presents it so unclearly
that the general practitioner does not notice the "overstrain".
The general practitioner usually deals with the problem by advicing to take a rest,
prescribing Pharmaceuticals, or inviting the patient to come back for a talk. By the
way, it is interesting to note that the patient reports more frequently that tranquillizers
were prescribed than the physician does. On the average the general practitioner
has about five contacts with the "overstrained" worker.

Only a minority of the "overstrained" workers are referred by the general practitioner.
When referral takes place, this occurs more often to somatic care than to mental
health care or social work. The general practitioner usually tends to hold on to the
patient. Though, many patients find their own way to the different sources of help.
Although in most cases the sickness absence is considered to be (also) caused by
the work situation and has lasted during more than four weeks, this subject matter
is not discussed between patient and general practitioner in more than half of the
cases. As far as it is discussed, the general practitioner mainly limits himself to
advise to start or to continue the sick leave.
Remarkably referrals by the general practitioner to industrial or social insurance
physicians hardly ever take place. He also seldomly communicates with the in-
dustrial or the social insurance physician. In only one or two cases the general
physician got in touch with the employer or the social insurance physician.

According to the processanalyses by other dutch investigators, the waiting times
and the periods of floating in health care do still occur with workers who leave for
sickness because of "overstrain". In agreement with Soeters' (1983) findings, it has
been shown that more than 25% of the days of absence is lost, mainly due to periods
of floating. Delays by the worker in seeking help and referrals account for a much
smaller amount of time. With respect to the referrals this is partly a consequence of
the low number of referrals. With a few exceptions there are waiting times when one
is referred to mental health care. Delays, referral waiting times, and periods of
floating all appear to be phenomena which occur only in a limited number of cases
and never go together.

There is hardly a relation between delaying the first visit to someone who can give
professional help, on the one hand, and the length and outcome of the sickness
absence, on the other hand. There is, however, a relation between the occurence
of referral or referral waiting times and the length and outcome of sickness absence.
Referrals influence the amount of days the worker is absent: half a year on the
average. The waiting times occur more frequently with those who return to the job
and to a lesser extent with those who become eligible for disablement benefit.
Periods of floating show an U-shape relation to length of sickness absence and to
the outcome of sickness absence: the absence of periods of floating as well as a
long period of time of floating both are related to length of sickness absence and
becoming eligible for disablement benefit.
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One third of the "overstrained workers" were known to the social insurance physi-
cians from former periods of sickness absence. In slightly less than 40% of the
cases the social insurance physician has some acquaintance with the company.
The work of the social insurance physicians appears to consist mainly of contacts
with the insurance employee whose task is to gather information from the workers
on the sickness leaves and with the worker at consulting hours. Wether contacts are
made with the employer, depends largely upon the extent to which the social
insurance physician is acquainted with the company. It is remarkable that in more
than half of the cases the company takes the initiative for the contact. These
contacts generally are spent in mutual information gathering and/or possible steps
to problem-solving. Contacts with the treating physician mostly are made by the
social insurance physician in order to obtain or to check information.
The social insurance physician gets fairly quickly in touch with the "overstrained'
worker compared to the workers who are absent due to other disorders.
It is a striking observation that in the case of "overstrain" compared with other
disorders, there is a long period between the date of the last contact of the social
insurance physician with the worker and the last date that the sickness benefit is
paid. This is partly due to the fact that a higher percentage of the "overstrained"
workers become eligible for disablement benefits because for them these period
takes much longer. Those who end the sickness absence by resignation or dismiss-
al without being hired in a new job are also for a long period without attention by the
social insurance physicians. The referral to the GMD involves an average waiting
time of nearly three and a half month. That is why the worker who becomes eligible
for disablement benefit is lacking the guidance of the social insurance physician for
such a long period. All in all the involvement of the insurance physician covers less
than half of the total period of sickness absence.

A two-step analysis has been carried out in order to explain the differences in
outcome of the sickness absence. First, the factors determining wether return to the
job takes place or not have been investigated. Next, within the group of workers
who did not return the factors determining the kind of departure from the company,
that is wether dismissal or resignation, on the one hand, or eligilibity for disablement
benefit, on the other hand, have been investigated. Finally, within the group of
workers, the factors determining the length of sickness absence who have returned
to their job, have been investigated. The selected independent variables are:
individual characteristics (sex, age, etc.), characteristics of the company (type of
industry, size, etc.), job characteristics (type of job, seniority, workload, etc.),
sickness absence history, characteristics of the disorder (symptoms, degree of
psychoneuroticism, etc.), illness behaviour (a.o. length of delay to leave for sick-
ness), characteristics of the general practitioner (age, type of practice, task percep-
tion etc.), actions of the general practitioner (diagnosis, prescription of drugs,
referral, etc.), characteristics of the social insurance physician (acquaintance with
worker, with company, etc.), and actions of the social insurance physician (a.o.
number of contacts with company).
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For the bivariate analyses the x-test, analysis of variance and the F-test, and
Pearsons'r has been applied dependent on the levels of measurement. For the
multivariate analyses the logistic regression analysis has been applied in the case
of a dichotomous dependent variable and the linear regression analysis in the case
of a continuous dependent variable. The multivariate analyses of return to the job,
kind of departure from the company, and length of sickness absence have been
completed by path analyses through linear regression analyses. In the case of a
dichotomous dependent variable a check through logistic regression analysis on
the tenability of the observed significance levels has been carried out.
Because of the large number of independent variables in relation to the number of
the observed cases, firstly, multivariate analyses have been done for each category
of independent variables, next, these analyses have been repeated controlling for
some variables which has proven to correlate very strongly with the dependent
variable. All variables which in one way or another have appeared to correlate with
the dependent variable, have been selected for the final (path) analysis.
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Seniority and the characteristics of the company appear to be the most strongly
related to the chance of return. Also, a relation has proven to exist between chance
of return and the following independent variables: sex , some job characteristics
like promotion prospects and fear of job loss, frequency of sickness absence and
number of days lost by it during the last two years, the cause of "overstrain", the
task perception of general practitioners and their coping with uncertainties, wether
or not the general practitioner discusses the work situation, wether he prescribes
tranquillizers or not, and the degree of acquaintance of the social insurance
physician with the company.
Path analysis shows that age, the problem-solving power of the company, seniority,
and the frequency of sickness leaves during the last two years have a direct
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influence on the chance of return whereas sex and the other characteristics of the
company appear to have only an indirect influence.
Age and seniority are the most strongly related to the way of departure from the
company. In addition, there is a relationship between the kind of departure and
wether or not there is social support at home, length of working week, working times,
degree of psychoneuroticism, length of time between onset of complaints and
reporting sick, wether or not the first consultation of the general practitioner takes
place before or after reporting sick, wether the "overstrain" is masked by somatic
complaints or not, age of the general practitioner, size of the practice, and the extent
to which the social insurance physician is acquainted with the company. The
characteristics of the company do not show any influence on the kind of departure.
It was impossible to carry out a logistic regression analysis with all these variables
because there were 16 independent variables which appeared to be related to the
kind of departure and only 47 respondents who did not return. Characteristics and
actions of both the general practitioner and the social insurance physician were
therefore excluded from the path analysis. Path analysis then shows that age, social
support at home, and seniority appear to determine the kind of departure.
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Differences in length of sickness absence appear mainly to be related to the length
of period between onset of complaints and reporting sick, the actions of the general
practitioner, and the actions of the social insurance physician. There is no relation-
ship between length of sicknes absence and individual characteristics, charac-
teristics of the company, job characteristics, except the degree of freedom at work,
and sickness absence history. There is some relationship with nature of "overstrain",
degree of psychoneuroticism, wether the general practitioner is working in a solo
or in a group practice, and intensity of cooperation between the general practitioner
and mental health care.
Path analysis shows that prescription of tranquillizers and referral by the general
practitioner, length of period between reporting sick and first contact between the
social insurance physician and the worker, and occurence of contact between the
social insurance physician and the company appear to have a direct influence on
length of sickness absence. Degree of freedom at work, nature of "overstrain",
degree of psychoneuroticism, and type of practice of the general practitioner prove
to have an indirect influence on length of sickness absence.
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The main conclusions from our studies are the following.
"Overstrain" is an identifiable disorder which, according to the international litera-
ture, has been observed at all times and everywhere in the world. It is possible to
define "overstrain" theoretically unambiguously and, if properly applied, there
appears also a considerable agreement in arriving at this diagnosis.
Sickness absence because of "overstrain" is characterized by an on the average
long duration and by a very big chance that the worker is not returning to his job
when the sickness absence is ended. The departure from the company occurs
either by eligibility for disablement benefits, dismissal, or resignation.
Only a small minority of the "overstrained" workers recovers completely within one
year after the date of reporting sick.
Medical and non-medical care received by the "overstrained" worker has proven to
be of all kinds. Coordination between general practitioner, industrial physician and
social insurance physician is lacking. The general practitioner usually tends to hold
on to the patient. In only half of the cases he pays attention to the fact that his patient
is on sick leave. Mostly this attention limits itself to the decision to take or continue
a sickness leave or not.
In most cases an industrial physician is not available to the worker and, if he is, his
activities often start very late. The social insurance physician restricts his guidance
mostly to his consulting hours. Thus it appears that the "overstrained" worker has
to function as his own case manager. During the treatment by physicians and the
like substantial periods of floating occur. Moreover, there is on the average a long
waiting time for those who seem to become disabled when referral from the GAK to
the GMD takes place.
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This study ascertained that for every stage of the course of sickness absence a
different set of factors determine the outcome. This is certainly the case with respect
to return to the job, becoming eligible for disablement benefit, and length of
sickness in the case of return. Additional data suggests that this is probably the
case with respect to the onset of "overstrain" and the decision to report sick. The
complete though partly hypothetical model of the course of sickness absence
because of "overstrain" and its determinants looks as follows.

This study has exclusively dealt with "overstrained" workers employed in companies
insured by the GAK. This means that we do not know for sure wether the findings
can be generalized to workers on sick leave because of other disorders and to
"overstrained" workers otherwise insured. Also there has been some selective
non-respons with respect to cause and manifestation of overstrain. Therefore
replications of this study among other populations are recommended. In view of the
high costs of prospective cohort studies, another recommendation is the extension
of databases of the sickness absences with variables relevant for secondary
analyses to be done by sociomedical scientists.
The impact of our study for the explanation of the trends in sickness absence and
disability in The Netherlands is limited. From our results we guess that the two
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developments which have contributed to the growth of the disability rates and thus
to the growth of sickness duration are: firstly, shift in employment towards small j
scale service industries and, secondly, less attention to the well-being of workers j
and less willingness to concede to it within the policies of the companies. i
Studies of determinants of the onset of "overstrain" and of the decision to report sick ^
are also recommended. In the general interest of research into sickness absence ^
we recommend meta-analyses of the studies which have already been carried out.
Finally, action research directed to experiments in care and guidance to "over- j
strained" workers is recommended. s
Our recommendations to improve present policies imply training by feedback for
general practitioners with regard to guidance at sickness absence, measures to
promote the involvement of industrial physicians and industrial social workers prior
to sickness absence, a shift in activities of social insurance physicians from their
office to the companies, creating a special agent or agency for case management
of "overstrained" workers employed in small firms, and an integrated organisation
providing guidance by the same social insurance physician if a worker becomes
eligible for disablement benefit.
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