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Summary
lntrloidwction
Fatrgue ns an rm,portant symptom of stress-related dlsouders such as burnout,
neurasthsnla and owerstrarn In the Netherlands, the group of d~~sab~lilly
benefit reciplenls
on mental grounds, conslsts for the biggest part of elnployees who are assessed work
d~~sabled
due to these stress-related drsorders T h ~ slnforrnat~on,In co~tmb~na'rion
w~ththe
fact that about 1/3 of the total populatlen of ldlsabll~tybenef~treclplenls 1s assessed work
dlsabled on mental grounds, stresses the urge to get uns~ghtlnto the natural course of
fat~gueat work and In the consequences of fatigue at work such as suckness absence
As yet, l~lnleis known on tlirs subject Fwrther, little IS klnown on "rie determ~alanitsOF a
decrease in fatigue at work This IS Imlpoflant to be able to ~nteerweneearly In order la
prevent more chronic cornplannts and negallve consequences of fatigue For example, it
IS not kn1owrrwhether work characterrstlcs, whlch were found to play sun ~nlnportantrole l r i
the et~ologyof fatigue, affect the natwml course of fatigue as well

Aims and research questions
The study afthe natural course of fat~gueat work aims to get might 111toa) the natural
course af fatrgue itself a~ndthe determinants of a decrease in t'at~gwe,b) the relat~onship
between fatl~gueand slckness absence, c)
the determan~antsof early return to work
( W W )afte~rlong-term slckness absence On the basrs of these research questmns, it us
aimed to Increase knowledge on possible untervent~ons.
The alms are specif~~ed
I~I the follow~lngresearch quesiion~s:
Is
there
a
relatlonshup
between positlve changes In work character~sir~cs
on Klhe
11
one hand ( I e decrease in job demands, an Increase In decbsnan lat~tudeand an
increase In social support) and a decrease I I fat~gue
~
on the athe~rhand? Is tlre
effect of' these posrtive chalnges oln fal~guecomparable Co tale e f f e ~ 1of these
changes on other well-knowln measures of me~ntalhealth cornpla~lnte;such as
dlstress?
work-related ernot~onalexhaustion and psycl~olog~cal
Are work eharactenst~cs pred~ct~we
of a decrease in Fat~gwe !n Satrgusd
ernploy@esvAnd: are these work characteristics predlchve of fatlgue In all of ~ t s
drmensions ( i e swbject~ve fatigue, reduct~~onIn rnotrvation, reduction in
concentrat~onand reductron Iln act~v~ty)
or are these only predrct~veof specnluc
Catugue drmensrons?
Does fat~guepredrct slckness abselnce?
Are work charactensl~cs predlcllve of early RTW after long-term s~ckness
absence? Although this research queslron IS not d~rectllyrelated to the study of
the natural course of fatigue, rt was necessary lo ~nvest~gafe
t h ~ srelat~onshlp,
considenng the I~ttleknowledge on t h ~ srelationsh~pIn the literature and In llglht
of the appropr~~ate
analys~sof the last research questlo~n This IS because work
characteristics m ~ g hconfound
l
th~eresults of the last research question

I
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Does fatiglue affect early R778 aRer long-term srckness absence? Cons~der~ng
lhat the sole of fatigue rnilght vary across deagnosis categories, the ~esearch
question was investigated In the whole study populal~onas well as wlthrn
diagnosrs categorres (mental health compla~nts,musculoskeletal cornplalnts
other physical complaints)

The f~rstthree research ques"rlons were rnvest~gatedIn an employee papulatlon that was
inrtially st~llworktng and not (yet) on sicknless absence The fourih and fifth research
ques%ionswere exe~utedwithin a long-term sick-lrsted elmployee population It can be
d~envedfrom the above-stated that in the research questions, outcomes were chosen
that represent drFferent phases of the n~aterralcourse of fatlglue at work

Study design
The project 1s part of the Maas'rrrchd cohort study The cohort, whlch was followed for
three years, rn~cluoledat the start of the study in 1998 more thlan 12,000 employees
comfng from 45 companies and r~nstltut~onsEmployees were sent every 'four months a
m~a~led,
self-admrn~steredqlu~estlonna~re
an work and health Once a year Xrhls concerned
work
an extensrwe wersion lncl~rldllngamong others questions oln soc~odernog~raphrcs,
charactensbcs, fatigue and secondary health outcomes Twlrce a year thrs concerned a
short version ~ncludnngmarnly fatr~guea~ndsecondary health outcomes To answer the
Yhlrd research question of thrs thesns, organlzatlanal absence records were obtained lhat
were assessed at the company level by record linkages To answer the falurth and fifth
research questions of thls thesis, data on earlly RTW were collected in a subsample of
employees who were s~ck-llstedfor at least SIX weeks

Resl~lllts
Chapter 2 shows that employees who reported a decrease In job demands, an Increase
latitude or an nncrease ~n social sulpport simultaneously experienced a
in dec~~s~on
decrease in fat~gue aver the same per~od The reported poslillrve changes in work
chsraclenst~cs additlonally went together w ~ l ha decrease in work-related e~mot~onal
exhairslion and psych~ologrcaldlstress
Chaptar 3 reports on s stu~dyln a 'fatigued worklng populatran~.It was determined that a
decrease In jab demands l r d to a futulre positlwe development In falrgue 11- all of rts
dnme~?saonsPlhus, a decrease rn job demands led to a decrease In subject~~we
fat~gueand
an rrrcrease rln moit~watron,cancentratlon and activ~ky An increase In decmon aulhor~rty
only led to a future Increase in nwtlvation and not to a ch~angeIn the other Fatrgue
drrnenslons
Chapter 4 shows that a h~igherscare on fatigue rncreased the Ilkellhood of short-term as
s~cknessabsence
well as lon~g-ter~m
Ch~apter5 rllustrates that a ihlgher level of supewllsor support was related to early RTW
Job demands and slkill dlscret~lonhad marg~nallys~gnlfrcaniteffects on early RTW
Ch~spter 6 sllows that employees s~ck-listeddue to mental health compiaints had
s~gnrfica~itly
I-u~glierfatigue scoles than employees s~ck-listeddue lo musculoskeletal

cornplain~tsor other physrcal health rcarnplalnts Swrpnslngly, the irelativeiy high fatugwe
scores d ~ dn~ot obstruct early RTW W~thun the group that was sick-l~sted due to
musculoskeletall complaints and that had early returned to work wlth ad~justmenls,~k was
stated that hig~hfatigue obstructed early f~rllRTW As wutlil~nthe group of employees who
were slck-listed due to noentall health cornpialnts, no effect of fatugue on early RTW was
stated wlthnn the group s~ck-l~sled
due to othelr physrcal health co!npla!~?Ps

First ~t can be concluded that fatigue at work is a conipla~ntthat should be taken
seriously Thls conclusion IS based on the fact that fat~gweappeared lo be a robust
phenomenon Moreover, a lil~gherfatigue score went together wrlli an increased risk of
future short-term as well as long-term slckness absence
Second, the present Xhesis shows that r ~ s kFactors vary across the stages In the nat~sral
course of fatlgue. Thls us ~llustratedby the Pact that work clharacteristrcs,that appeared to
play an llmportant role In the etiology of fatigue, had a less pronoi~ncedrole ~n the
preduction of a decrease in fatlgue In fatlgued employees Further, fatigue was found to
pred~ctsickness absence, but fatlgue played a less pronounced role In the prediction of
RTW after long-term s~ckness absence These findings h~ave consequences for
interventloins alrned at the prewentlon of chronic compllaints, srckriess absence an~d
d~sabllity:while tailornng an rntewelntro~nto an employee (I e chooslrrg the contents of an
intervent~onand decidlng on the stress that IS l a d on certa~lnaspects in the ~nterventlon),
~tsh~ouldbe 'taken into consideration in which stage of the natural coulrse of fatlgue this
employee finds h~rnseif/herselfin (not fatigued, fatigued but yet at wo~rk,long-term sicklisted). This mght have posituwe consequences for the effectl~venessand eR11clencyof
lnterventlons
Thlrd, ~t appeared that the factors that predicted early RTW, difdered by d~agjnos~s
category The contents and the stress that IS lard on certa~naspects In an ~nkerventnon1s
thus also dependent on the nature of thc health cornplaunts due lo whlcl-r th~eemployoa is
long-term slck-l~sted

Samenvatting
Inleiding
Verm1oeidhe1dis een belangr~jksymptoom van stressgerelateerde aandoenhiigen zoals
burnout, neurasthenie eln overspanning In Nederland bestaat de groep mensen die
arbelidsorigeschiktheiLi is verklaard op psychische gronden voor heit grootste deel uit
mensen die arberdsongeschlkt zijn
verklaard vanwege
stressgerelateerde
aandoeningen Aangezien ongeveer "113 van de totale populat~earbeidsongeschikten
arbeidsongeschikt is verklaard om psychische redenen in Nederland, rs het, gezien 11161
voorgaande, belangIrijk om meer inzicht te verkrijgen in het beloop wan werrnoeudheid op
het werk en in de consequenties van deze vermoeidheid op het werk bqvoorbeeld in
termen van uerzulrn. Hierover is tot nlu toe weinig bekend Tevens is weinig bekend over
factoren die herstel van vermoeidheid op het werk bevorderen Dil! is belangrijk om voaeg
te kunnen ingrijpen om chronische klachten en negatieve consequentles van
vermoe~idheidte voorkbmen Zo is bijvoolrbeeld niet duidelijk of werkkenmerken, waarvan1
in eerder onderzoek is gebleken dal ze een belangrr~lkerol spelen in het ontstaan van
vermoeidheid, ook herstel van verrnoeidheid beïnvloeden

Doelstellingen en wraagstellingen~
Het onderzoek naar het beloop van vermaei~dheidop het werk beoogt a) inzicht te krijgen
in het beloop van de verrnoeidheid zelf en de deter1rninantei7die dit. beloop be'invloeden;
b) in de relatie tussen vermoeidheid en verzuim. en c) in de determinanten van
vroegtijdige terwigkee~r ag het werk na langdurig verzuiirc Oilp basis van deze
vraagstellingen wordt beoogd aanwijzi~ingente verkrijgen voor mogelijke interventies.
Die hierhowen genoemde doelstellingen zyn gespecificeed in dc volgende
vraagstellingen
Is en een relatie tussen positieve weranderingen 10werkkenmerken (d i mlinder
13
werkdruk, meer autonomie en meer steun op het werk) en een daling in de
mate van de vermoeidheid"rn hoeverre is het effect v a n deze positieve
veranderingen op vermoeidlheid vergelijkbaar met het effecl hiervan op overige
bekende maten van psychische gezondheidisklachten zoals werkgerelateerde
emotionele u~itlputtingen psychische klachten7
Webben werkkenmerken effect op een daling in de mate van vermoeidheid by
werxnoende werknemers? Zo ja, hebben deze werkkenmerken effect op
ve~moeidheod in al zijn dimensies of uitclui~tend op specifieke
vermoeidheidsdime~nsies (subjectieve vermoeidheid, redluctie in mokivatiie;,
reductie in concentratie en reductie in activite~i)~
Heeft vermoeidheid voorspellende waarde ten aanzien wan verzuim?
Hebben werkkenrnerken effect op vroegtijdige terugkeer in hel werk na
langdurig verzuim7 Alhoewel deze onderzcrekswraag niet direct gerelateerd !s
aan de studre nmar het beloop van! vermoeidheid, was het onderzoeken van
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deze relatie noodzakelijk, gezien de beperkte kennis in de Iiteratuur over deze
relatie en ket feit dat deze relalre het rnncht in de laatste onderroekcvraag
bevordert
Weeft vermoeidheid effect op vroegt~jdigeterugkeer in het werk na langdurig
verzu1rn7Aangezien de rol van veiimoetdheid kan werschtllen per diagnose, is
de vraagstelling zowel b~nnen de totale groep onderzocht als binnen
diagnosecalegoriecln (psych~sch, bewegingsapparaat en overige fysi~eke
klachten)

De eerste drie vraagstellingen zijn uitgevoerd binnen een (in eerste rnstantie) werkende
populatie De vierde en vijfde vraa~pstelli~ng
daarentegen rijn uitgevoerd binnen een
langdurig ziekgem~eldepopulatie Uut het bovenstaande kan worden afgeleid dak bij de
uitwerkinlg van de onderzoeksvragen gekozen is voor uitkomstmaten die verschllll~ende
fasen van het beloop van vermoeidheid op het we~rkrepresenteren

Opzet van het o n ~ d e ~ o e k
Het project maakt deel wit van de Maastrichtse cohortstudie Het cohort omvatte aan het
beg~invan de studie, in 1998, mleer dan 12000 werknemers wit 45 bedrij~vendie
gedurende drie jaar om de vier maanden gevolgd zijn m~iddelsschriftelijke vragenlijsten
Een keer per jaar kregen werknemers een uitgebreide vragenlijst thuisgestuurd met
vragen over sociaaldem~ografische kenmerken, werlk, vermoeidheid en secundaire,
gesondheidsgerelateerde ui~tkomstmaten Twee keer per jaar kregen werknemers een
korte vralgenlijst thu~isgestuurd met hoofdzakelijk vragen over verrnaeldheid en
secundaire gezo~ndheidsgerelateerdeuitkomstmaten. Bij de beantwoording van de derde
vraagstelllnng van diit proefschrift is giebrwik gemaakt van ziekteverzuim~data die zijn
verzameld op bedrijfsniveaw. Tot slot zijn binnen de Maastrichtse cohortstudie intewrews
afgenomen [net werknemers d~ieteninlnste zes weken waren ziekgemeld Van deze
laatste data IS gebruik gemaakt om de vrerde en vijfde vraagstelling te kunnen
beantwoorden

ResuiItéute~
In hoofdstuk 2 werd blij mensen die, over een jaar gen'iete~n,een verrnin~deringvan de
werkdruk, mleer steutl of meer stwringsmogelijkhederr ervoeren, over dezellfde periode
een daling in de mate van verimoeidheid gemleten De genoemde veranderingen in de
werkkenmlerken hadden tevens een verlaging van werkgerelaleerde emotlonele
~~rtpiutiiing
ei? psychische klachten tot g~ewolg
In hoofdstuk 3 is gerapporteerd over een stud~e binnen een vermoelde
werkneinerspop~ilatic Wit deze studlie bleek dat minden werkdruk leidde tot een daling In
de inate wan vermoeidheld in al zijn dimensies Een verhoging van de autonomie leidde
tot een verande~ringin de score op slechts een enkele vermoeidlieidsdimensie, namelijk
tot meer motivatie
In hoofdstuk 4 bleek dat wermoeidheid zowel kort als langdur~gverzuim tot gevolg heeft,
de felatre was nog iets sterker voor langdurig verzuim

In hoofdstuk 5 bleek dal een hogere rnate van steun van de Ielding~gevancieeen
vroegtujdige terugkeer in het werk na langdurig velguiin bevorderde Daarnaast hadden
werkdruk en vaa~drgheidsmogeIu~kIleden
rna~giinai'le
effecten op wraegti~dlgeterugkeer
In hoofdstuk 6 bleek dat vermoeidheidse;ares in de groep inet psychische klachten veel
hoger lagen dan iln de overige diagnosegirckepen Opvallend was echter dat de
verhoogde wermoeidheid binnen deze duagnousegr~epvroegtijdrge terugkeer in het werk
niet beleimmerde. Binnen de groep die verzuimde wegens klachten aan het
bewegingsapparaat bleek hoge vermoeidheid een snellle, volledige terugkeer in hel werk
tegen te houden bij werkneiners due in eerste instantie inel aailpassingen liadden hervat
Binnen de groep met andere fysieke klachten dan bewegingsapparaatklacIiten werd, net
als in de groep met psychisch~eklachten, geen effect gevonden van vermoeidheid op
vroegtijdige terugkeer in het werk

Conclusies
In het algemeen blijkt uut het onderzoek dat vermoeidheid bij werknemers een klacht is
die serieus genomen dient te wordien Dit bleek uit het feit dat ver~moeidheideen
hardnekkig fenomeen was Dit bleek bove~ndienuit het feit dat naarmate werknemers
meer vermoend waren, zij in de nabije toekomst een grotere kans hadden op zowel kort
als langdurig verzuim Ten tweede wijst het onderzoek uit dat risicofactoren verschillen,
afbankellijk wan de fase in het beloop van vermoeidheud waarrn de onderzoeksgraep zich
bevindt Zo bleken werkkenmerken. waarvan uit eerder onderzoek bekend is dak ze een
grote ral spelen in het ontstaan van vermoeidheid, een kleinere rol te spelen in het
beloop van vermoeidheid bij vermoeide werknemers Rovenduen werd gevonden dat
wermoeidheid een sterke relatie had met: het ontstaan wan verzuim, maar dat er slechts
in beperkte mate een relatie gevonden werd tussen vermoeidheid en vroegtijdige
terugkeer in het werk na langdurug verzuim Deze bevindingen hebben consequenties
voor interventies die gericht rijn op prewentre van chronische klachten. verzuim en
arbeidsongeschiktheid bij de keuze voor een inteirventie bij een werknemer dreril
waarschijn~l~ijk
meegewogen te worden un welk stadium wan het beloop van vermooidherd
de werknemer zich bevindt (nog niet vermoeid, wel verrnoe~dmaar nog steeds aan het
werk, langdurig ziek) De inhoud van de intementi~e,of de nadruk die bij een interventi@
op bepaalde aspecten wordt gelegd dient te verschilllen per fase In het beloop van de
vermoeidheid CDtl kan positueve gevolgen hebben voor de effect~vileiten doelmatigheld
van interventies Ten derde bleek uut het onderzoek dat de factoren, die vroeglijdiige
terugkeer in het werk bepaalden na langdurig verzuim, verccliilden per
diagnosecategorie De inhoud van de interventie, of de nadruk die buj een in"cc;rvenlie op
bepaalde aspecten wordt gelegd, is dus tevens afhankelijk van de aard van de
gezondheudsklachten die hebben geleld tot hel verzuim

