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Samenvatting (Summary in Dutch) 



'En &t proefschrift worden de relaties assen enerzijds car~~isatiekenmerker3 ai 
werkkenmerken en mderzijds gisj~cholog~sclze werkreac~es \rm tret~d,eegkund]~gen 
onderzocht en bediscussieerd. Het huidige condel2oelr dat ten gondsllag Egt aiui de 
totstandkoming van &t proefsclwifc is uitgevoerd bij 15 alge,emcire ziekenihGzen in 
Nederland. 

In hoofdstuk l wordt eeaa algemene inleidmg gegeven over de aclrtergtond vain Izer 
onderzoek en de rotst.;hndkoimg van de oridetrziocksvragc~a. Intcrn~aoi-taal wordt her 
belang onderkend van werkprelateerde gezondlieids- en welzijasptoblemcni, zoals 
wcrkstress. Vooral de gezondheidszorg is een sector &e i11 mcnetnende rnate in de 
belangstelling komt te staan bij otaderzoekeirs op her gebied van de arberds- ei1 
orp~1isat1epsycho10g1e en de organisanekunde. De gezchndheidszorg is een zeer 
arbeidsintensieve sector, &e de afgelopen decennia met een aantal maatschappelijke, 
maar ook osganisarorische veïandepsnigcn, geconfronteerd is. Ondanks dal in deze 
sector reeds veel onderzoek gedaan is naar werkgerelateerde deccrtninar~ten vaii 
gezondlieid eri welzijn, is er nauwelijks onderzoek uerricl-tt naar de rol van 
organisatiekenmerken in deze conrext. Om dit re onderzoeken, is gcibrislk genaaakt van 
twee theoretische modellen &e afkomstig zijn uit verschillende onclerzoeksstromngen. 
Enerzijds zijn de organisatiekenmerkcn geselecteerd aan de hand van de 
cantingentietheorie uit de orgnisaae- en bediilfskunde. Anderzijcls is het Job- 
Dcmand-Conhol model en het Demalad-Control-Suppt rnodel gehanteerd bij l-ier 
selecteren van saillante werkkenmei:ken en psychologsche ~utkomshiaaten (de 
psychologscl-ie werkxeacties). De onderzoeksvraag dic in het huidige oiizderzoeli 
centraal staat, is: "Welke relaties bestaan er tussen organisaitiekcnsnerlien, 
werkkenmerken en psycl~ologische werkreacties iiz het werk van verpleegkundigen?'" 

In hoofdstuk 2 worden de cross-sectionele relaties tussen de organisatiekenmerken 
@esluit%-omiingsautonceit, omgevingsol~zekerlaejid en complexiteit), werkkcnmcirken 
(werkdruk, autoi-tanue, sociale steun, rolconfl~cc en rolailabiguiteit) en psycl-iologrsclie 
~verheac.tPes (emotionele ujpuicting, pcychosotnatische gezondheidskI;uchLCn, 
m~insieke werkrnouvaine en arbeidssatisfactie) geexploreerd. Drie ~,nclerzocksvragen 
zijn gefom~deerd, namelijk: (1) welke relaines zijra er tussen organisaleker~meske~~ en 
werM\.cninerken; (2) welke relauiss zijn er tusseiu werkkenincrken en psjcholo@sclis 
werkreacties en (3) welke relaucs zijn er tslssen orpnisaticke~amerken en 
psychologi~he werkreacges en wat is de rol van werkkenmerken in deze relaticss? Urn 
deze ondcrzoeksvragen te onderzrackerr, zijn vragenljjsreil uitgedeelld aan 1855 
vcc1-p7eegkm&gcn. Uitekdelrjk participeerdern 1253 vet-plecghunclrgen aan het 
onderzoek. EL is gebruik gemaakt van correlatie- en hiërarchscllc: rnecrvouchzge 
regressie-analyses om de ondcrzoeksvragen te analyseren. Uit deze analyses blijkt dat, 
met betrelskimg tot de relaties tussen organisatkkenmerken en wcrl<kcnrncrl<eil, sociale 
steun en autonomie vooral voorspeld worden door een hoge bes~uitvornriingsau~or1tcrt, 
Werkdruk wordt voorspeld door een hoge mate van complexltejit en 
oqe~ngsonzekerheid.  hlet bctxekhng tot Je relaues tussen wcrkkenrnerkeri cn 



psychollogische werkreacties kan geconcludeerd worden dat nntmisieke werkmoávatie 
voarspeld wordt door hoge sociale stem en dat axbeidssatishctie voorspeld wordt 
door hoge sociale stcun e11 een lage werkdruk. Bovendien is er een rnteracne-eiffecr 
gevaraclen nissen encrzrjds werkdruk en sociale steun en anderzilds mssen autoniame 
en sociale steun. Vervolgens wordca-i ernoaanele uiitplurting en ps)rchosomasche 
gez~ndhcidsklachiten voorspeld door een hoge werkdruk, weinig sociale steun cn  veel 
rolconfilcren Her onderzoeken van deze rebuies was noodzakelijk om de clirecte en 
indirccre relaties tussen organisatiekenmerken en psycholo@sche werkreacties te 
kunnen onderzc>eken. Er wordt: namelijk verondersteld dat de werkkenmesken als 
itncdiato~vailiabe1ei-i fungeren in deze relarics. Aan de hand van de regressie-analyses 
bEjkii dat cen directe relatie 'besraar mssen enerzijds besluitvomningsautot9teit en 
anderzijds intansieke werkraiotivarie en arbeidssaásfactre. Er kan geen mehator-effect 
worden aangetoond van autonomie en sociale steun in deze relaties. Ecliter, het effecr 
van complexeteit op zowel emotionele utputeng als op psychosomansche 
gezondheidsklachten wordt i n d ~ e c t  verklaard door de invloed van werkdn~k. In deze 
relaries i~iijkt werkdruk dus wel als med~aitorvariabele op te treden. Ten slotte worden 
dc beperkingen -Elan l-iet onderzoek besprokcli. Deze richten zich op het cross- 
scctioncle karakter van de studie en de lage verklaarde varíanzrPcs. 

WoofClstuk 3 gaat in op cle vraag of er vcrsclillen zijn dn werkkcntnesrken (autonomie, 
weskdnak en sociale steun) en psycl~ololjsche werkreacties (emotionele uitputting en 
werkbetrokkcnkieid) tussen aigemene verprpleegkundigen en psj~chiatriscli 
verpleegkundigen Bovendien wordt door rniddel van MdU-Sample Analyse (MSA) 
integraal onderzocht of het paaoot-i van specifieke relaties tussen werkkenmerken en 
psychologische werheacties ira beide steekproeven hetzelfde is. Met betxekking tot de 
verschillien in werkkenmerlren latca de resulraren van de meervoudige va8anne-analyse 
zien dat aii~tonornie en emotionele uitputting hoger zijn bij 1psychiat.risch 
t~e~~~leegk~~ndigan  dan bij algemene veqdeegknndigen. De werkbetroUel~heid is ecliter, 
tcgen de vcwachung in, lager bij psychtatriscl-i verpleegkundigri1. Een verklaring 
hicrvc~or zou kunneia zijn dat psychiarrisch vet-pleegkutiidigen zichzelf proberen te 
beschermen tegcm hct intensieve clikntencontacc. Uit de resultaten van de MSA blijkt 
dat het veroiiderstelde patroon van relaties tussen werfienrnerken en psycl-iologische 
werkreaacics invariilirr is over belde steekproeven. Dit betekent dar zowel de lichung 
als de sterkte van $c verbanden in beide steekproeven gelijk zijn. Een hoge score op 
werkdlzak cri ecl7 lage scote op sociale steun blijken gerelateerd te zijn aan ernotmnele 
iliiq~vttziig. 

Hoofdstuk 4 is een uirbreid~rig op hoofdstuk 3. In &t lioofdstuk wordt narnelilk 
otidetzocl.it of er \e~ercclsjnen bestaan tussen organisatiekenmerlken, werrs_ke~imerken en 
psychologische werheacties msseni Incens~ve Care QC) verpleegkundigen en algemene 
verpleegkundigen. Bovendien wordt onderzocht of het patroon van relaries nissen 
otganisanekcnmearken, werkkeninerken en psychologsche werheacues in beide 
stcekproevei-i herzeltde is. Wederom is gebruik gemaakt van respeclievehjk 



meen~oudige varianrie-analyse en MSA. Met berrekyru~g tor de verscldlcn tussen IC- 
verpleegktmchgen en algemene vei-pleegkundigen op de genoemde vaniahelen, blljkii dat 
IC-verpleegkundigen aangeven een hogere Lmte van omge~~ii~onzeketl ieid re l-tebben, 
rc maken knjgen met een liopre complexiteit en een 'tiogere b e s l ~ f i ~ o r ~ ~ ~ i n g s ~ u t o r ~ t ' e ì ~  
rapporteren. Verder bhkt dat de werkdtxuk sipficanr hoger ervaten wordt door 
algemene verpleegkundigen en dat zij evrneens een hogere mate van emotionele 
uitputtkg aangeven. Een verkiairing voor deze laatste, n i e t  ver~t~derstelde, bcvrnding 
zou kunnen zijn dat IC-verpleegkundigen een hogere sth-ess~oleratiue hebben d m  
algemene verpleegkundigen en dat tij geleerd hebben om met bepaalde sricessvc~llc 
situaties om re gaan, bijvoorbeeld door hun ernolzes ie rationafiscren (en zicl~dell 
hierdoor te beschermen). Met bet~ekking tot het patroon van relaties laten de 
resultaten van de MSA zien dat de relaties Invariant zijn over beide steekprocircn. Een 
aantal relaties blijkt zowel lietzelfde verband alsook dezellde sterkte te l-iebberr in beide 
sreekproeven. Emc~hoilele ~~iqxming wordt vooral voorspeld door ern hoge werkdmk 
en lage sociale steun. Werkdruk blijkt voorspeld te worden door complexiteit, te~wiil 
complexiteit op zijn beurt een voorspeller bhjkt re zijn voor etnorioairle ~utputrinzg via 
de invloed van de werkdruk. Dit berekent dat de relatiie russen carnpPcxiteit en 
ermorloriele uiputting indirect is via werkdnik. Ten slotte blijkt dat een. I-iage mite van 
besl~~r-vormn~sautoriteit rechtstreeks (zonder de iiivloed van autoiiome) voorspelleild 
is voos een hoge intrinsieke werkmotivatie in beide sreekproeveri. Nnasz deze 
invariante relaties over beide steekproeven, zijn er eveneens ~xrschjlS~:~? in relaries 
gevonden. N e e n  voor algemene *-eiplcegkui~digen is er gevoildeiu dat 
omgevu~gsonzekerheid voorspeld wordt door een I-ioge werkdruk, termrij1 
osngevingsonzekerhead voorspellend is voor emotionele uitputting via de werkdi-uk. 
Eveizeens verschilt dc relatie tussen orngevingsonzeker311eid cn emotioi~ele mpurting in 
beide steekproeven: in de steekproef van IC-verpleegkundigen is gevoildcn clat ecii 
hoge score op omgevingsot~zekerheid voorspellend is voor een hoge mate van 
emouonele uatputring. Deze relatie is tegenovergesteld aan de relane elie gevonden is 
bij algemene verpleegkundrgen. De rnogehjke vcrklaringcn voor deze Lcvindling 
zouden gezocht kuilmen worden in een sclecuc-effect op IC dc~cliïrgei-i, en iii elc 
naaksunachnur. 

In H~cpfdstuk 5 worden de bevindiilgen gepresenteerd v a l  cc11 cross-sccuioracPe sxudlc 

naar de efkczen organisatiekenmerken ap  psychologschc werltueacues. Jn deze 
smdle worden met a k e n  de afzonderlijke effecten van de o~asiisanekennacrliei~ 
ondertacl~t. De nadnilc hgt vooral op het effect van de congrucntic tussen IICX 
stmc'tu~1rkenmcrk "besluitvomningsautorieeit" en het conitingenac- crf 
omgcvingskcnrnerk 'bomgevingsonzekerheId" op psycl~ologische \verkrcacacs. Onldiar 
er verondersteld wordr dat de taakstmdaarihme nissen IC:- en algemene aldelingen 
verschilt en dat deze .raakstandaardisatie 013 zijn beurt van ~a~vloed kati zajn op 
emouonelc uitputting, 1s cen opsplitsing gemaakt tussen deze twec typen afdelingen 
Drie hypothesen en twee ondeuzoeksvragcn zljnz geforinuleerd oin de cffccteir van 
ouganisatiekenrnerken op de psychologsche werkreacties te onderzoeken. llr wordt 



verondersteld dat mtrínsieke werkmoavatie vooral voorspdd wordt door een hage 
mate van bec~lm-vumnimgsautoriteit~ Verder wordt er verondersteld dat: doar een hoge 
mate van besluJtvorLrrjngcautoriteit de negatieve effecten van omgeimgsonzekerheid 
op emotionele wikputring en psychasomatische gezondheidsklachten afgezwakt: 
worden. Bovendzen wordt verondersteld dat door een hoge mate van 
omgevirugsonzekerBze~d bet positieve effect w n  besl~tvornrungsauto~~teit op in~hsieke  
werkmotivatie en arbeidssarisfactie versterk wordr. Naast deze h e  hypn&esen, wordt 
onderzoclzt wat het effect is wan omgcwngsorrzekerheid op emotionele urt-purttng en 
psychosomaiJscEIc gezondheiclskhclatera. TELI slorte wordt onderzocht wat de rol vala 
raakscandaar&sa.ue 1s in de r e h e  tussen enerzqds amge~ringsonzekerhe~d en 
emtrnonclc uiputnng en psychosotilancche gezondheldsMachten anderzijds. Gr is 
g b r u ~ k  gemaakt van correlahc- en meervoudige I-inErarchlsche regressie-analyse oin dc 
I-iypothecen ae toetsen en de orudeszocksmagen te onderzoeken. Uit de resultaten van 
deze analyses blqkï dat Intrinsieke werkmio~tivane voorspeld wordt door een hoge 
l~eslu~~ornri i~agsa~~. to~i te i t .  Es 1s geen effect gevondeir van de congmenae tussen 
besluihror~gsautoriteit en o~ngevmgsor~zekerl-ie~d op emotionele uitputang en 
psychhosoimaoischc- gezortdheidsklachten. Aairgezien hct lrositieve effect van 
orrr~~imzgsom~zekeri-ieid op einotionele uitputthg en psgicl~osomawsche 
ge~~ondhendsklacl~ten alleen gevonden is voor algemene verpleegkundigen, kan het 
ontbreken van het. veronderstelde "buffer-cfkct" ~rerklaard worden door het gebruik 
van protocollen op IC-afdehgcn. Op algemene afdelingen z~~Uen protocollen in een 
veel bclicrkircre mate toegepast worden dan op IC-afdellirrgen. Wel is er een effect 
gevoridcn var] dc congnienrie tussen besI~iiilwormingsa~~toriiteit en 
omgevingsnnzclcesheid cap rntinsieke werkmou7satie. Een l-ioge mate van 
ioangevingsonzekcr11eid blijkt lzct positieve effect van besluimormingsauton~teit op 
in-htrinsielre werkmoailrane te versterken. Dit effect is echter alleen aailgetoond bij TC- 
vcrpleegkuizdigen. Een mogelijke vcrklianng hiervoor is dat IC-ver@eegkui~c&-en 
waarschijnlijk bepaalde pe~scsonhjkl-ieidskenmerken of coping-mogelijMaeden hebben 
tvaardoor zrj I-noge omgevingsonzekerl~eid (in combinatie mct een hoge 
beslu~r\iorrrni~gs~~iroritc~~) als cel1 u~tdagng ziemr. Met behrekking tor de twee 
cxploraueve oriderzaeksvraige~~ ka11 geconcludeercl worden dat een II-ioge mate var3 

~rngevin~sorrzckethcid voorspeUcnc8 is voor emotionele ulq3utting cn 
~~sycl~oso.t-riatischc g e z o n d l i d s a c ~  bij algemene veqleegkunzdbgen. Dit effect IS 

niet gcvoirden bij IC-ve~~~lcegki~~~cl igen~ Een rnogellalke verklaring, zoals reeds eerder 
gci-iocmd in hoofdstuk 4, is de lrogere rriakstmdaardrsat~e 013 IC-afdeliri-n. 

111 holaMsauk 6 wc~rdcn de resullraten wan een inulti-lieve] studie beschreven. Er wordt 
niet alleen ondeszocl~t welke effecten orgamsaitiekerz~~zerken en werkkenmerken op 
rndimducel nlveau hebben, maar tevens wordt onderzocht weke effecten deze 
vii8abelen op goepsnlweati vertonen ap sntrinsiekc motlvauc eir emotionele uitputtilxg. 
Voor elke oizalil~ankchjke ~rmuiabele zijn er cl~ls mee scores berekend: een me8ividtiele en 
een groepsscore. Een multi-n~veau model met drie iusreaus is roegepast: 15 instehgen 
op macro-niveau, 95 afdelingen 013 1neso-t21veau en 111 1 verpleegkiandigen op micro- 



niveau. Met betrekhng tot de relatics russen or,&sa~eket~n~erke.~r op incùviduecl- ei1 
paepsniweaiu en werkkentnerken, laten de resultaten vain clc multi-niveau analyses zien 
dat de '~ndliIrYduele' eflecren van orgnissataekeninerkcri niet sig~iihjcanit \rerscliiIen lirm 

de groepsefkcten van orga13satiekenmerkeni. Concreet berekent &r dar de Yi*dividiueler 
effecten van beslu~mormiragsauto~lceit en ausononue lietaellfde zijn als de 
gaepseffecten vul b e s l ~ u n ~ o ~ m ~ a u t o ~ i t a t .  I-lemelfele geldt 1~0or de relaitle itasseil 
be s~~h~or i~ngsnu to~ i t e i t  en autotiomie, de relatie tussen onzge~~~ngsoi-izckerhe~d eia 
werkdruk en de relatie russen coínplex~teit en wverkdiwk. Deze bevuri<Plrigcn l i u t ~ n e ~ ~  
.r?ooraP verkiaard worden door het sigmficante cffcct van de (durnin~~)vax~abcle 
""nfdeluigsr~rpe" die als covariaar i11 het rnodel opgeruorruen is. De orpnisauekenmerken 
op p;roepsniveau reflecterctu niet alleen de organtsatiekenanerkeil op indi\ridueel iliwau, 
maar tevens het afdelingstpe. Met betrekking rot dc indlvidtlcle- en groepscfTcccen 
van de orgpnisar~iekentnerken op de psychologsche werlcreactics (direct daii wel 
indirect via de werkkeninerken) kan geconcludeerd worden dat het directe groepseffeci 
van P>csl~rvormsagsautor~~eit alp inu-insieke werkmorivarie niet ~c r sc ld t  vali hct 
'individuele' effect van beslui~orrniii?igsautor~'~et~. Het 'individuele' effect v ~ r r  
omgev~rilgson~eker:heEd op emotionele uitputung I-iany~ vati het: afdelingsiq~e af: cen 
positief verband is gevonden voor medische en cliirurgisrhe afdelinget~. Vcrvolgeriis 
hangt lret 'in&viduele' effect van besluzlliïoriwngsau~oritelt op et~~ot~cirielc ui~put ting af 
van het afdelingstype: emotionele uitpilrnng wcmit voorspeld door la- 'individ~ielc' 
beslimormin-autositeit op IC-afdehngen. Bovenden us er een grnepseffecr van 
beslui~oimingsa~~toriteit op emotionele uirputldng gevonden. Dit beickcnc clai het 
"uaclu~i1duele' effect van besl~utvonaringswroriteic op emotionele uiyumng verschilt \*Rn 
het 'groepseffect" Deze bevinhig zou verklaard kunnen worden door g-ocpsgedrag: 
een groep is niet hetze1Me d s  een optelsom van inhvidtier-i. Door de sameriwerk~ilg 
van irndiividuen binnen een georganiseerde groep is het gedrag van dezc individueili 
anders dan het geval zou zijn inhen zij als individu I~andelen. Tc12 slone versc1z1llci-i de 
"Individuele'effecten van wcrkkenmcrket~ op psycl-iologiscl-ie werkreacues niet van dc 
groepsefiectcn. Er 1s ~aarncOijk gevol~dcnr dat de groepscffecren van weckdruk cri socnalc 
steun geen addihnele verklaairdc vawanne roevoegeili aan dc 5ndlwidl~ielckffcc~en van 
deze twee \verkkenmerken. 

In  hooMstuk 7 worden de rcs~ulrritei~ van de longirudi~ialc s r ~ ~ d ~ e  be~proket~. 131- IS  

gelirulk gemaakt 17an een cross-laggecl panel model met cen t-iidsiritercal \r :m 1 laair om 
de relaiaes icusseri organisarieker~tnerken, \uerEckcili~crliciï en ps~~~lrologilcclzc 
werkseactics in de ujd te ondcrzockcti. Gcrst w~rdeil cnkclr \~oorlxreideiidc aiií~lysec 
uiigevoerd, zoals non-rcspons analyse, en Mulu-Satnplc l?inzlyx. Dczc laais~e ímalysc rc; 

uitgevoerd tnet het doel te uniderzoeken of 3c rclaues stabiel zijn ovcr dc ujcl. Dc 
imecste relaties blrlkeii stabiel tc zmjn over de ujd. Hierna wordt cle cauxalrteta vati  de 
d r ~ e  t)7j>er1 relaties onderzocht: (i) organisaclekenmerkerr -B werkkcilirierkcïii; (3) 
wcrkkentnerken -> psychnllogische werkreacnes cn (3) wel-kkcrrli~er3.1~11 -> 
pq~cliolog.lsche werkreacties. 



Met bctrskking rat de relatíes tassen orgamsatiiekenrnerkeru en werkkermerken blijkt 
uit de stmcrurele cc~varoiantie-analyses dat een o m ~ k e e r d  cmsarjepatroon van relatios 
scerker IS dan een regulier cansatPepatroon, ondanks het feit dat het regulier 
cmsariep-duoon ook goed fit-nat-cn laat zien eri dus goed hij de data past. De beurtnding 
van een omgekeerd causaticpatroorii betekent dat werkkemerker-i op tijdstip 1 de 
ogarnisauekerimetken op tijdstip 2 bki~~vloeden. Er blijkt een positieve relatie te 
bestaan tussen autonomie en sociale steun op tijdstip 1 en besl~morfingsautoriteit op 
ufdstlp 2. Met betrekking tot de relaties tussen org.ganisatiekennerken en 
psychologisclae wcrkreacács zijn geen causale effecterain gevonden. Het ontbreken van 
deze effecrrsr m de tijd k m  ,uuwddaard worden door de mvloed van werkkenmerken 
(meeliatowariabelm), 1-ie.t gekozen tijclsinreival en de verondersteilingeni mrii de 
contingent-iethcoi-k, &c vooral gebaseerd zijn op resultaten van cross-sectionele 
studies. Ten slotre wordt andcrswuning gevonden voor een replier causa~epatroan 
tussen werkkenmerkera ct1 ~.isyeholc~~sche werheacries. Werkdnik op tijdsap I blijkt 
een postief cffcct te hebben op ernotio~iele ciitpumng op tijdstip 2, terwijl sociale sterin 
op njdstip 1 een negatief effect blijkt te hebben op emotionele uiputting. 

In hoofdstzik B tenslotte worden de algemene coli-iclusies van de studie besproken en 
ter discussic gcsreld. Allereerst worden de belar-igrijkste bevindingen besproken. I-ibcrna 
wordt de metliodologie van het onderzoek belcuscussleerd. Deze heeft betrekking op 
de onderzoeksl~opdaiie, het oruderzocksdesign, de nnee~ainsviumenten en de statdsuscl-re 
analyses. Ook worclen de theoretische implicahes van de orrderzoeksresultaiien 
bctsprokeru. I-l~erby wordt het onderzoeksmodel be&scussieerd, de gevonden causale 
relanes, de contingentiebenadering en de betekenis van de groepseffecten. Het 
hoofdstuk zvordr afgesloten met aanbevelingen die zich zowel richten op de praktijk als 
ook op eoekomstzg onderzoek. De praktische aanbeveljmgen hebben betrekking op het 
organisaae-ont\YiklreljngsbeleidR het logistieke systeem en de personeclsplannlrug. De 
aanbevcPsngen voor verder onderzoek zijfl gericlit op de iuitbreichng van 
orga111~mcwarinbc1e11, clc satnenl~ang met andere organisatie-eenheden3 de invlc,cd Iran 
persnoriske~~nqerkei? en het tutvoeren van het hudjge onderzoek iin een (qmns1)- 
cxpcrrnicnicle set ring. 




