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Summary

Long-term sickness absence (LTSA) is, and remains a large burden for developed countries 
and has considerable consequences for employees and employers and is accompanied 
by high societal costs. Although short periods of sickness absence (SA) are much more 
frequent than periods of LTSA (> 28 days), in total LTSA is responsible for 75% of the costs 
related to SA. Research has shown that reporting sick may negatively affect well-being, 
mental and physical health and could ultimately lead to permanent work disability and 
early retirement due to ill health.
The longer the duration of SA, it becomes less likely that an employee will return to work, 
possibly as well due to the increased detachment between the workplace and the worker 
over time. The prevention of LTSA is therefore very relevant. However, this has been 
proved challenging, especially given the multifactorial aetiology of LTSA with a broad 
array of interrelated causal factors. Return to work interventions (tertiary prevention) are 
often not highly effective, especially given the illness severity in this stage and the fact that 
the complaint/illness is often strongly intertwined with the work situation. 
In contrast to population or general prevention, a preventive approach based on 
individual (indicated) prevention may result in better outcomes, since it is not 
restricted to one or two most important explanatory factors. Such an approach, based 
on the screening of employees at high risk for future LTSA, followed by a preventive 
intervention has been developed. This indicated prevention strategy (IPS) is based on a 
broad range of potentially interrelated factors. For this strategy, it is imperative to treat 
employees with starting health/personal complaints, who are at high risk for LTSA in 
the future, but are not yet on sick leave. The efficacy of this IPS regarding decreasing 
days of SA was already shown in two Dutch randomized controlled trials (RCTs), during 
a one-year follow-up. However, a large scale implementation of this IPS is lagging, 
possibly due to the lack of confidence of the stakeholders in the (cost) effectiveness of 
this strategy.  
Therefore, the efficacy of this IPS is further investigated in this thesis, using extended 
follow-up data and additional data from the participants of these two RCTs. The first 
RCT (RCT I), focused on employees at high risk for future LTSA and the second RCT (RCT 
II), focused on employees at high risk for future LTSA with additionally mild depressive 
complaints. The preventive intervention from RCT I was specially focused on the 
identified health/personal issues at stake, while RCT II was a protocolised psychological 
intervention based on Cognitive Behavioural Therapy (CBT) and Problem Solving 
Therapy (PST). Since the target population and the early intervention in both RCTs 
showed quite different results, we opted to analyse them separately and keep the study 
results of the RCTs separate. Extended follow-up data, covering five years of follow-up 
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was available for participants from both RCTs. Additional data was only available for 
participants from RCT I. 
The primary objective of this study was to examine the IPS efficacy regarding a broad 
spectrum of explanatory outcomes, associated with health behaviour-related outcomes 
(health and well-being, social interactions, and healthcare usage) in order to assess the 
economic evaluation. The second objective was related to the long-term efficacy of this 
IPS regarding sickness absence. Furthermore, the efficacy of this IPS regarding diagnostic 
labels and attributions underlying sickness absence spells was researched. The last 
objective of this research aimed to investigate the facilitators and barriers of employers 
and employees regarding this IPS, which could benefit or hinder future implementation.
To evaluate the efficacy of this IPS regarding health behaviour-related outcomes (health 
and well-being, social interactions and healthcare usage) data was analysed from RCT I 
during 12-monthts of follow-up (chapter 2). The results show only small improvements in 
well-being and social interactions for the intervention group. Furthermore, it was found 
that healthcare usage slightly increased in the short-term (6 months) for the intervention 
group, but the intervention did not result in substantial medicalization. 
Chapter 3 presents the results of an economic evaluation of the IPS during 12 months of 
follow-up, as seen from a societal, healthcare and employer perspective. The economic 
evaluation showed divergent outcomes depending on the different perspectives. Using 
the  employer perspective, the incremental cost effectiveness ratio (ICER) was dominant 
to the control with a cost saving of €-3.92 per point improvement of self-perceived health. 
Using a societal and healthcare perspective the IPS presented positive ICERs (€39.19 and 
€39.77 per point improvement in self-perceived health), indicating greater effects and 
higher costs for the intervention compared to the control group. The 7-12 months’ time 
period showed lower costs and greater effects compared to the 0-6 months’ period. This 
indicates that the economic evaluation over a longer time frame is likely to show a higher 
cost effectiveness as seen from all perspectives. 
Earlier studies showed promising results regarding the efficacy of this IPS in decreasing 
days of SA, however, no studies were conducted regarding the efficacy beyond one-
year follow-up. Chapter 4 presents the efficacy of this IPS in terms of SA and exit from 
employment over five years of follow-up. For the high-risk employees classified by 
screening and receiving an intervention focused on their personal/health problems 
at stake, the IPS showed a long-term decrease in days of SA and LTSA during 5-years 
of follow-up. This long-term decrease in SA was however, not visible for the high 
risk employees with additional mild depressive complaints receiving the CBT/PST 
intervention. But in contrast, participants in the intervention group from this RCT were 
on average more inclined to remain working for their employer during 5 years of follow 
up, as compared to the control group. No difference regarding exit from employment 
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was found for employees receiving the intervention focused on health/personal 
problems at stake.  
The efficacy of the IPS was further examined by considering SA periods, with different 
spectra of factors and/or complaints underlying the high-risk status for future LTSA. 
The results of these analyses are described in chapter 5. SA labelled as somatic in the 
intervention group showed a statistically significant reduction in days of SA during 5 years 
of follow-up compared to the control group. Only during the first year, more days of SA 
were labelled as mental and behavioural disorders in the intervention group compared 
to the control group. Between 2-5 years of follow-up, statistically significant fewer days of 
SA were attributed as non-work-related in the intervention group compared to the control 
group and more days of SA attributed as work-related for the intervention group compared 
to the control group. Overall, the IPS efficacy was divergent for different spectra of factors 
and/or complaints of employees and dependent on the time window. 
In chapter 6 the results are presented of a qualitative study regarding the facilitators and 
barriers regarding this IPS from employers and employees. Overall, the respondents 
were positive about the benefits of the IPS. In particular, the awareness provided by the 
screening questionnaire about the health situation of the employees was acknowledged. 
A barrier that was most often mentioned, was the fear that health and/or personal 
information would being forwarded to the employer. In addition, there were strong 
discrepancies in the risk factors associated with LTSA and the content of this IPS, which 
would result in an inhibition of the implementation. Furthermore, stakeholders should 
be aware of the impact a health culture may have on employee’s participation regarding 
health interventions, such as this IPS.   
In the general discussion (chapter 7), the main findings are presented and the internal validity 
of the separate studies and the generalizability of the results are discussed, as well as the 
implications of the findings from the perspectives of different stakeholders. We conclude that 
an indicated prevention strategy (IPS) focused on the prevention of future LTSA showed overall 
a favourable outcome and may be considered an essential tool for the reduction of LTSA. The 
economic evaluation of this strategy shows higher financial incentives for the employer than 
for the employee due to the Dutch social security system. For countries with another social 
security system the financial benefits are expected to be different. It is expected that this 
knowledge can/may increase the uptake and compliance from the stakeholders.  
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nederlandstalige samenvatting

Langdurig ziekteverzuim is en blijft een groot probleem in veel landen en gaat gepaard met 
ingrijpende gevolgen voor werknemers en werkgevers, en met hoge maatschappelijke 
kosten. Hoewel korte perioden van ziekteverzuim veel vaker voorkomen dan perioden van 
langdurig ziekteverzuim (> 28 dagen), is langdurig ziekteverzuim verantwoordelijk voor 
75% van de verzuimkosten. Onderzoek heeft laten zien dat ziekteverzuim een negatief 
effect kan hebben op het welzijn, de mentale en fysieke gezondheid en uiteindelijk kan 
leiden tot blijvende arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittreding als gevolg van een 
verslechterende gezondheid.
De kans dat een werknemer terugkeert naar het werk wordt kleiner naarmate de 
verzuimperiode langer aanhoudt, mogelijk ook door de in de loop van de tijd toenemende 
afstand tussen de werkplek en de werknemer. Het voorkomen van langdurig ziekteverzuim 
is daarom zeer relevant. Dit is echter een uitdaging, zeker gezien de multifactoriële 
etiologie van langdurig ziekteverzuim met een breed scala aan onderling gerelateerde 
causale factoren. Als verzuim eenmaal is opgetreden, zijn werkhervattingsinterventies 
(tertiaire preventie) vaak niet effectief. Dit komt voornamelijk door de ernst van de 
klachten en/of ziekte in een vergevorderd stadium en de vaak sterke verwevenheid van de 
gezondheidssituatie met de werksituatie die mogelijk de verandering in de gezondheid 
(gedeeltelijk) heeft veroorzaakt.   
In tegenstelling tot populatie- of algemene preventie kan een preventieve aanpak op basis 
van individuele (geïndiceerde) preventie veel effectiever zijn, aangezien deze zich niet 
hoeft te beperken tot één of twee belangrijkste determinanten. Een dergelijke preventieve 
aanpak is ontwikkeld, gebaseerd op de identificatie (d.m.v. screening) van werknemers 
met een hoog risico op toekomstig langdurig ziekteverzuim, gevolgd door een preventieve 
interventie. Deze geïndiceerde preventieve strategie is gebaseerd op een breed scala 
aan mogelijk onderling samenhangende factoren. Voor deze strategie is het essentieel 
om werknemers te behandelen voordat ze met ziekteverlof zijn maar wel al beginnende 
gezondheids/persoonlijke klachten ervaren. Deze werknemers lopen een hoog risico op 
langdurig ziekteverzuim in de toekomst. Twee in Nederland uitgevoerde gerandomiseerde 
gecontroleerde onderzoeken (RCTs) hebben laten zien dat deze strategie effectief is 
in het verminderen van ziekteverzuim gedurende de looptijd van één jaar. Echter, de 
implementatie van deze strategie op grote schaal blijft achter, mogelijk door het gebrek 
aan vertrouwen van de stakeholders in de (kosten) effectiviteit van deze strategie.
In dit proefschrift wordt daarom verder onderzoek beschreven naar de werkzaamheid 
van deze strategie, met behulp van uitgebreide follow-up en aanvullende gegevens van 
de deelnemers aan deze twee RCTs. Het eerste gerandomiseerde onderzoek (RCT I) was 
gericht op werknemers met een hoog risico op toekomstig langdurig ziekteverzuim en het 
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tweede gerandomiseerde onderzoek (RCT II) was gericht op werknemers met een hoog 
risico op toekomstig langdurig ziekteverzuim met daarnaast milde depressieve klachten. 
De preventieve interventie van RCT I was speciaal gericht op geïdentificeerde gezondheids- 
en/of persoonlijke problemen, terwijl RCT II was gericht op een geprotocolleerde 
psychologische interventie gebaseerd op cognitieve gedrags- en probleemoplossende 
therapie. Doordat de onderzoekspopulatie en de interventies in beide gerandomiseerde 
onderzoeken erg verschillende resultaten lieten zien, hebben we ervoor gekozen om 
deze apart te analyseren en de onderzoeksresultaten gescheiden te houden. Uitgebreide 
follow-up gegevens waren beschikbaar voor de deelnemers aan beide RCTs over een 
periode van 5 jaar. Aanvullende gegevens waren alleen beschikbaar voor deelnemers aan 
RCT I.  
Deze studie had tot doel de werkzaamheid van een geïndiceerde preventieve 
strategie te onderzoeken m.b.t. een breed spectrum aan uitkomsten, gerelateerd aan 
gezondheidsgedrag (gezondheid en welzijn, sociale interacties en zorggebruik), teneinde 
een gedegen economische evaluatie mogelijk te maken. Een tweede doel was de lange 
termijn werkzaamheid van deze strategie met betrekking tot ziekteverzuim verder te 
onderzoeken. Verder had het onderzoek tot doel de werkzaamheid van de strategie te 
onderzoeken in termen van diagnostische labels en attributies die ten grondslag lagen 
aan het verzuim. De laatste doelstelling was het in kaart brengen van bevorderende en 
belemmerende factoren ten aanzien van deze strategie bij werkgevers en werknemers, 
die mogelijk de toekomstige implementatie kunnen bevorderen of tegenhouden. 
Om de effectiviteit van deze strategie met betrekking tot uitkomsten gerelateerd aan 
gezondheidsgedrag (gezondheid en welzijn, sociale interacties en zorggebruik) te 
evalueren, werden gedurende 12 maanden gegevens geanalyseerd van deelnemers 
uit RCT I (hoofdstuk 2). De resultaten laten voor de interventiegroep slechts een kleine 
verbetering in welzijn en sociale interacties zien. Daarnaast zorgde de interventie voor een 
lichte toename in zorggebruik op de korte termijn (6 maanden), maar leidde de interventie 
niet tot substantiële medicalisering.
Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van een economische evaluatie van de strategie 
gedurende 12 maanden, gezien vanuit het perspectief van de maatschappij, de 
gezondheidszorg en de werkgever. De economische evaluatie liet uiteenlopende uitkomsten 
zien, afhankelijk van de verschillende perspectieven. Vanuit het werkgevers perspectief was 
de incrementele kosteneffectiviteitsratio (IKER) dominant met een kostenbesparing van  
€ -3,92 per punt verbetering in ervaren gezondheid. Gezien vanuit het maatschappelijke en 
gezondheidsperspectief waren de IKERs positief (€ 39,19 en € 39,77 per punt verbetering 
in de ervaren gezondheid). Dit betekende een grotere effectiviteit en hogere kosten 
voor de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep. Tussen de 7-12 maanden 
werden lagere kosten en grotere effecten gevonden in vergelijking met de periode tussen 
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0-6 maanden. Dit geeft aan dat de economische evaluatie over een langere periode 
waarschijnlijk vanuit alle perspectieven een hogere kosteneffectiviteit zal laten zien. 
Eerdere studies lieten veelbelovende resultaten zien van de werkzaamheid van deze 
strategie in het reduceren van verzuim. Er waren alleen nog geen resultaten bekend van 
studies die de werkzaamheid over een periode langer dan één jaar hebben onderzocht. 
Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van een langdurige studie (5 jaar) naar de 
werkzaamheid van deze geïndiceerde preventieve strategie in termen van verzuim en 
uitdiensttreding. Werknemers die door middel van screening werden geïdentificeerd 
met een hoog risico op langdurig ziekteverzuim en een interventie ontvingen specifiek 
gericht op persoonlijke- en/of gezondheidsproblemen, vertoonden een reductie in 
ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim over een observatieperiode van 5 jaar. Deze 
reductie van ziekteverzuim was echter niet zichtbaar binnen de groep werknemers met 
een hoog risico op langdurig verzuim die ook milde depressieve klachten rapporteerden 
en een interventie ontvingen gebaseerd op cognitieve gedrags- en probleemoplossende 
therapie. Wel werd voor deze werknemers (interventiegroep) opgemerkt dat ze gemiddeld 
veel langer werkzaam bleven bij hun werkgever in vergelijking met de controlegroep. 
Voor de werknemers uit RCT I die een interventie ontvingen gericht op gezondheids-/
persoonlijke problemen werd er geen verschil gevonden in de uitdiensttreding tussen de 
interventie en controlegroep.  
De werkzaamheid van deze strategie werd verder onderzocht door de ziekteverzuim 
periodes te analyseren vanuit verschillende spectra van factoren en/of klachten die 
ten grondslag liggen aan het hoge risico voor toekomstig langdurig ziekteverzuim. De 
resultaten van deze analyses worden beschreven in hoofdstuk 5. Ziekteverzuim dat 
was gerelateerd aan somatische klachten in de interventiegroep, vertoonde statistisch 
significant minder dagen verzuim gedurende 5 jaar in vergelijking met de controlegroep. 
Alleen in het eerste jaar werden in de interventiegroep meer dagen ziekteverzuim gelabeld 
als een psychische en/of gedragsoorzaak, in vergelijking met de controlegroep. Tussen de 
2-5 jaar na de interventie werden er statistisch significant minder dagen ziekteverzuim 
toegeschreven aan niet werk-gerelateerde factoren in de interventiegroep in vergelijking 
met de controlegroep. Tijdens dezelfde periode werden statistisch significant meer dagen 
ziekteverzuim toegeschreven aan werk-gerelateerde factoren in de interventiegroep 
vergeleken met de controlegroep. Samenvattend was de werkzaamheid van de strategie 
afhankelijk van het spectra aan factoren en/of klachten die ten grondslag lagen aan het 
ziekteverzuim en het tijdsvenster. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd van een kwalitatief onderzoek naar 
bevorderende en belemmerende factoren gerelateerd aan deze strategie, gezien vanuit 
de werkgevers en werknemers. Over het algemeen waren de respondenten positief 
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over de voordelen van de strategie. In het bijzonder werd genoemd het positieve 
effect van de bewustwording van de gezondheidssituatie bij de werknemers. Een vaak 
genoemde belemmerende factor, was de angst van de werknemers voor het doorgeven 
van gezondheids- en/of persoonlijke informatie aan de werkgever. Daarnaast werden 
sterke discrepanties opgemerkt in de risicofactoren die verband houden met langdurig 
ziekteverzuim en de inhoud van de strategie. Deze discrepanties zouden mogelijk verdere 
implementatie kunnen remmen. Verder is het belangrijk dat de belanghebbenden zich 
bewust zijn van de gezondheidscultuur binnen de deelnemende bedrijven, gezien de 
invloed op het enthousiasme tot deelname van werknemers aan verschillende interventies 
op het gebied van gezondheid, zoals deze strategie.    
In de algemene discussie (hoofdstuk 7) worden de belangrijkste bevindingen gepre-
sen teerd en wordt de interne validiteit van de afzonderlijke onderzoeken en de 
generaliseerbaarheid van de resultaten besproken, evenals de implicaties van de 
bevindingen vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden. We concluderen 
dat een geïndiceerde preventieve strategie gericht op de preventie van toekomstig 
langdurig ziekteverzuim over het algemeen een gunstig resultaat heeft opgeleverd. De 
strategie kan worden beschouwd als een essentieel instrument voor het verminderen 
van langdurig ziekteverzuim. Door het Nederlandse socialezekerheidsstelsel laat de 
economische evaluatie van deze strategie voornamelijk financiële baten zien voor de 
werkgever en minder voor de werknemer. In landen met een ander sociaal systeem 
zullen de financiële baten mogelijk anders zijn. Naar verwachting kan/zal deze kennis de 
acceptatie en naleving van de strategie door de belanghebbenden doen verhogen. 


