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Introduction 
This thesis focused on occupational health care of workers with common mental health 
problems, such as adjustment disorders, depression and anxiety. Common mental health 
problems in workers increasingly affect functioning to such an extent that they may lead 
to all kinds of productivity loss. Primary and occupational health care of workers with 
mental health problems usually focuses on recovery of symptoms instead of on return to 
work (RTW). In the Netherlands, workers have to visit an occupational physician (OP) for 
RTW purposes if they are on sick leave. Therefore, OPs may play a central role in the 
treatment of workers with common mental health problems. The usual approach towards 
these patients was the advice to take rest and not RTW before all complaints had 
disappeared. When complaints persist, workers could be referred to psychologists from 
primary and specialized secondary care. As an alternative to this minimal role by the OP in 
usual care, the Netherlands Society of Occupational Medicine (NVAB) published a new 
guideline in 2000. The guideline ‘The management by OPs of workers with mental health 
problems’ promotes a more active role of the OP, as counsellor facilitating RTW. The 
guideline received positive reactions from workers, employers and Dutch OPs. The main 
aim of this thesis is to contribute to quality improvement of occupational health care for 
workers with mental health problems, by evaluating the effectiveness of guideline-based 
care.  
 
Return to work for adjustment disorders 
Chapter 2 describes a Cochrane review on the efficacy of interventions aimed at RTW for 
workers with adjustment disorders. This was done in collaboration with the Cochrane 
Occupational Health Field, the Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Review Group 
and the Dutch Cochrane Centre. A literature search was done using 3 databases (Medline 
(PubMed), EMBASE, PsycINFO) and 3 filters (Adjustment disorders (ICD-10), Occupational 
health interventions, Controlled trials). Six randomized controlled trials (RCTs) on RTW 
interventions for adjustment disorders were identified. All dated from 2003 to 2006, four 
were from The Netherlands, two from Norway. Van der Klink was the first to evaluate an 
intervention on RTW of workers with mental health problems, by means of a randomised 
controlled trial. A decade ago, van der Klink developed a brief activating intervention for 
OPs, which was based on cognitive behavioural therapy (CBT) principles and included 
graded activity. As this intervention proved to be successful, it was reflected in the 
guideline that has been evaluated in this thesis. Most studies in the review used an 
intervention based on principles of cognitive behavioural therapy. This review found 
evidence that CBT, a commonly used type of psychotherapy, may facilitate RTW of 
workers with stress-related mental health problems. On average, workers who are offered 
CBT will start two weeks earlier with partial and full RTW compared to workers who 
received care as usual. A second finding of this review is that CBT improves the mental 
health of workers with adjustment disorders. This finding actually supports the hypothesis 
that early RTW may be associated with improved mental health. More studies are needed, 
preferably from other countries than Norway and The Netherlands. 
 
Design of the CO-OP study 
Chapter 3 describes the design of the central study of this thesis, the CO-OP study. This 
study aims to assess the effects of the NVAB-guideline, compared to usual care. The most 
renewing element of the guideline was defined as ‘counseling’, as a new role for OPs was 
introduced as counsellor of stress- and work-related problems. Therefore, main aim of the 
CO-OP study was to evaluate the (cost-)effectiveness of Counseling by OPs according to 
the NVAB-guideline. In a randomized controlled trial (RCT), subjects in the intervention 
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group received guideline-based care, after a 3-days training course. The control group 
received usual care, with minimal involvement of the OP and easy access to a 
psychologist. Subjects were recruited from two Dutch police departments. The primary 
outcomes of the study were RTW and treatment satisfaction by the worker, employer, and 
OP. A secondary outcome was cost-effectiveness of the guideline-based care, compared to 
usual care. Furthermore, several prognostic measures were taken into account as 
potential confounders. The follow-up period was one year. A process evaluation would be 
done by means of performance indicators, based on the guideline. 
 
Effectiveness of guideline-based care 
The objective of chapter 4 was to evaluate the effectiveness of counseling by OPs 
compared to usual care on the primary outcomes RTW and treatment satisfaction. RTW 
was measured with and without including partial RTW, and with and without recurrent 
events during follow-up. Data analysis was done, based on the intention to treat principle, 
using Kaplan-Meier curves and Cox proportional hazard regression. From 2002 to 2005, 
240 police workers on sick leave due to common mental health problems were recruited. 
Counseling by OPs did not result in earlier RTW, compared to usual care. Subgroup 
analysis showed a small effect on RTW in favour of counseling for workers with 
administrative functions and for workers with ‘minor’ stress-related symptoms. Treatment 
satisfaction between the two groups did not differ. Treatment satisfaction rated by the 
employee diminished significantly during treatment in both groups. Treatment satisfaction 
rated by the OP was significantly higher in the intervention group, when compared to 
usual care. Thus, workers with ‘minor’ stress-related disorders may benefit from 
counseling according to the guideline. OPs are more satisfied with their guideline-based 
care. 
 
Cost-effectiveness of guideline-based care 
In chapter 5 the cost-effectiveness of guideline-based care was evaluated and compared 
to usual care. An economic evaluation from both a societal and company perspective was 
conducted alongside the randomised controlled trial. Over a three-years period police 
workers on sick leave due to mental health problems (n=240) were included in the study. 
Duration of sick leave during one-year follow-up was the main outcome measure. Sick 
leave data and health care costs were gathered from computerized records of the police 
departments, the occupational health services, and the health insurance agency of the 
Dutch police. Analyses were based on intention to treat principles. Bootstrap techniques 
were used to estimate the 95%-confidence interval around the difference in mean costs 
and effects between the two groups. Cost-effectiveness planes and acceptability curves 
were calculated. Health care utilization costs (€574,532 in total) in the one-year follow-up 
period were significantly lower in the intervention group (mean difference -€520; 95% CI: -
€980, -€59), while there were no significant differences in days of sick leave and 
productivity loss costs. These results suggest that from both society and company 
perspective, guideline-based care could be cost-effective, as lower direct costs lead to 
equal treatment outcomes of workers with common mental disorders.  
 
Process evaluation of the CO-OP study 
Chapter 6 describes a process evaluation of the CO-OP study. The aim was to examine 
guideline adherence by Dutch OPs, compared to usual care, as part of a process evaluation 
of a trial on the effectiveness of guideline-based care. Guideline adherence was assessed 
by means of an audit of medical files. A new set of performance indicators (PIs) was 
developed and independently rated by three researchers, resulting in a dichotomised 
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score on each PI for each worker (optimal versus sub optimal). Performance rates on 
guideline adherence were related to RTW by means of the Cox proportional hazards 
model. Mean performance rates in guideline adherence by the OP were 50% and did not 
significantly differ between GBC and UC. PPA was not able to identify significant 
determinants on RTW. These results may be explained by the fact that the guideline was 
partially practice-based and contained many elements of UC. A possible explanation for 
the lack of results in the PPA may be that even in selected medical records with high 
performance rates, essential elements of the guideline were not applied. 
 
Guideline adherence by Dutch occupational physicians 
Chapter 7 describes a cross-sectional study that examined predictors of adherence by OPs 
to the national guideline for the management of workers with mental health problems. 
This study was conducted in 2001, one year after the guideline was introduced and 
disseminated to the Dutch OPs. Using the Theory of Planned Behaviour, a questionnaire 
was developed about self-reported guideline adherence of OPs and possible predictors of 
this behaviour. A total of 165 OPs were approached to complete the questionnaire and 
registration forms of first consultations of workers with mental health problems. 
Performance indicators based on the guideline were developed to calculate performance 
rates of guideline adherence by OPs. Eighty of 165 (48%) OPs approached completed the 
questionnaire. Fifty-six OPs returned one or more registration forms, totalling 344 
consultations. On a five-point Likert scale, ranging from never (1) to always (5), the mean 
score on self-reported guideline adherence was 2.35, compared to a mean score of 4.06 
on the intention to comply with the guideline. The mean performance rate of OPs ranging 
from 0 to 2 was 1.27 on diagnosis and 0.60 on guidance. No relation was found between 
self-reported guideline adherence and performance rates. Self-reported guideline 
adherence correlated significantly with perceived behaviour control (r = 0.48, P < 0.05), 
subjective norms (r = 0.33, P < 0.05) and positive job stress (r = 0.35, P < 0.05). These 
results show that guideline adherence by Dutch OPs lags behind its acceptance. Future 
implementation efforts need to focus on diminishing barriers and enhancing social norms 
of OPs to work according to the guideline. 
 
General discussion 
In the general discussion in chapter 8 some of the major findings described in the previous 
chapters of the thesis are reflected. The CO-OP study is the first randomised controlled 
trial to evaluate the effects of guideline-based care in a primary or occupational health 
care setting for mental health problems with RTW as a primary outcome. In this trial 
effectiveness, instead of efficacy was studied, as there were no ideal circumstances and 
the two research conditions were not highly contrasting. According to the ‘triad’ of 
effectiveness (or efficacy), i.e. a conceptual framework for the interpretation of trials, the 
lack of effectiveness in the trial can be explained by a number of findings. Firstly, 
participating OPs were not able to deliver guideline-based care appropriately. Secondly, 
guideline-based care as delivered in our intervention, was not effective in the treatment 
of workers with mental health problems. Thirdly, RTW of patients in the intervention 
group could not be attributed to guideline-based care. These findings should be 
interpreted in relation to our choice of design. An advantage of our design is that we were 
able to deliver realistic treatment outcomes, including an economic evaluation. A 
disadvantage of effectiveness studies is that they are not informative if the results are 
negative.  
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Conclusions and implications 
In this thesis it was shown that guideline-based care by OP, reflected by an activating 
approach facilitating RTW of the worker with mental health problems, could be cost-
effective in occupational health, if compared to an extensive usual care with easy access 
to a psychologist. These results support the overall evidence that a minimal intervention, 
CBT counseling, in occupational health care seems (cost-) effective, especially regarding 
the substantial group of workers suffering from ‘minor’ mental health problems. 
Considering workers with ‘severe’ mental disorders, such as depression and/or anxiety, 
early detection and a more extensive combined interventions by occupational experts 
and/or specialised secondary care interventions by psychologists may be more effective. 
Furthermore, the guideline needs revision with more attention for evaluation of 
stagnation of recovery and regular evaluation by the OP with worker and employer.  
 
Recently, the guideline for OPs has been revised (NVAB, 2007). Guideline-based care may 
be improved by facilitating higher applicability of the innovative elements of the guideline. 
This may be realized by continuous training and supportive legislation by the relevant 
stakeholders, which may enhance perceived behaviour control, normative behaviour by 
OPs, and work engagement of OPs. Opportunities and challenges regarding the 
development and implementation of evidence-based occupational health care for workers 
with mental health problems should be further analysed, especially in an international 
context.  
 
Recommendations for occupational health care practice 

 Cognitive behavioural therapy interventions should be used for workers with 
adjustment disorders, preferably in an occupational health care setting. 

 Application of an activating guideline-based care by OPs should be promoted, as 
this is more cost-effective than usual care with easy access to a psychologist. 

 Workers with depression or anxiety symptoms should be detected in an early 
stage, and should be referred to pre-authorized secondary mental health care. 

 The guideline should be revised in a more simple and applicable version, with 
more attention for workers with severe mental health problems. 

 Implementation of guideline-based care should focus on higher applicability of 
the innovative elements of the guideline by OPs, and should be facilitated by 
continuous training and supportive legislation by relevant stakeholders. 
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Casus 
Een werknemer loopt tegen problemen aan in zijn relatie en werk. Hij begint aan alles te 
twijfelen, voelt zich somber en ervaart de grip op zijn leven te verliezen. Ondanks een 
bezoek aan de huisarts nemen deze gevoelens toe. Als zijn relatie eindigt en hij weer 
tegenslag op zijn werk ervaart, meldt hij zich ziek. Na 3 weken bezoekt hij zijn bedrijfsarts. 
De vraag vanuit zowel werknemer, werkgever, bedrijfsarts, verzekeraar, overheid, en dit 
proefschrift, is: wat is de meest effectieve vorm van begeleiding om deze werknemer met 
psychische klachten succesvol het werk te laten hervatten? 
 
Introductie 
 
Context 
De afgelopen decennia is de visie op de relatie tussen gezondheid, werk en maatschappij 
veranderd. Gezondheid wordt niet meer alleen bepaald door de aan- of afwezigheid van 
klachten, maar ook door of we er mee kunnen functioneren. Wat betreft werk is de 
aandacht verschoven van fysieke naar mentale belasting, en werkbeleving. De vraag aan 
(bedrijfs)artsen is veranderd van bescherming tegen ziekmakend werk naar ondersteuning 
in een effectieve omgangsvorm met werk, dat zo bijdraagt aan de gezondheid en energie 
geeft. Ook in maatschappelijk opzicht zijn de veranderingen groot geweest. Het sociale 
zekerheidsstelsel is in korte tijd omgebouwd van een stelsel gericht op compensatie naar 
een stelsel gericht op participatie. De verantwoordelijkheid voor participatie is bij 
werknemer en werkgever gelegd, wat onder andere tot uiting komt in de Wet Verbetering 
Poortwachter (WVP) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 
 
Psychische bedrijfsgezondheidszorg in Nederland 
Dit proefschrift richt zich op de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers met vaak 
voorkomende psychische klachten, zoals aanpassings- of stressgerelateerde aandoeningen 
(spanningsklachten, overspanning, burnout), angst en depressie. Deze komen voor bij 10-
18 procent van de Westerse beroepsbevolking en leiden tot persoonlijk leed, verlies aan 
arbeidsproductiviteit en aanzienlijke maatschappelijke kosten voor de samenleving. Voor 
de Nederlandse samenleving worden deze kosten geschat op 7.5 miljard Euro per jaar. In 
Nederland is eenderde van de mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, uitgevallen 
met psychische problematiek.  
 
Binnen de bedrijfsgezondheidszorg speelt in Nederland de bedrijfsarts een cruciale rol, 
aangezien werknemers bij verzuim van werk een bedrijfsarts consulteren. Een bedrijfsarts 
is meestal werkzaam bij een arbodienst, waarmee werkgevers contracten afsluiten voor 
de te leveren bedrijfsgezondheidszorg. Eind vorige eeuw was de aandacht van 
hulpverleners nog vooral gericht op klachtherstel in plaats van functieherstel. 
Werknemers met psychische klachten kregen van huisartsen en bedrijfsartsen vaak het 
advies eerst thuis uit te rusten en de ‘accu op te laden’, alvorens weer aan het werk te 
gaan. Daarnaast werden deze werknemers wegens gebrek aan tijd en kennis regelmatig 
doorverwezen naar gespecialiseerde psychische zorg (psychiaters, psychologen en andere 
psychosociale hulpverleners). Echter, bij deze zorg stond klachtherstel nog meer centraal, 
met de angst dat functieherstel in de vorm van werkhervatting dit in de weg zou staan.  
 
NVAB-richtlijn psychische klachten (2000) 
Rond de eeuwwisseling kwam hierin verandering, mede door de ontwikkeling van nieuwe 
richtlijnen door de beroepsvereniging voor bedrijfs- en arbeidsgeneeskundigen (NVAB). In 
2000 werd de geautoriseerde NVAB-richtlijn ‘Handelen van bedrijfsartsen bij werknemers 
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met psychische klachten’ geïntroduceerd. De richtlijn beschrijft het proces van 
controleverlies van de cliënt op zijn eigen situatie, tot het moment waarop de cliënt weer 
zelf de regie in handen heeft en zijn rollen kan invullen. Dit proces werd verdeeld in 3 
kenmerkende fasen waarbij per fase duidelijke taken zijn te verrichten door de cliënt en 
zijn omgeving. De richtlijn beschrijft daarnaast de volgende nieuwe uitgangspunten voor 
begeleiding door de bedrijfsarts: 

 een brede probleemoriëntatie en versimpelde diagnostiek  
 een activerende aanpak gericht op controleherstel en werkhervatting 
 een rol als procesbegeleider volgens een tijdschema  
 inhoudelijke begeleiding ('counseling') bij stress- en werkgerelateerde klachten. 

Bij dit laatste uitgangspunt kan de bedrijfsarts zelf cognitief-gedragsmatige interventies 
inzetten en is een optimale communicatie tussen bedrijfsarts en huisarts cruciaal. In een 
studie van Van der Klink e.a. (2003) bleek deze aanpak effectief voor stressgerelateerde 
aandoeningen. Echter, de richtlijn was voornamelijk gebaseerd op consensus, een stevig 
wetenschappelijk fundament ontbrak. De richtlijn werd verstuurd aan alle circa 2000 
bedrijfsartsen in Nederland, waarvan een deel via hun arbodienst de mogelijkheid kreeg 
om een driedaagse training over de richtlijn te volgen. Hoewel de meeste bedrijfsartsen 
kennis hadden genomen van de richtlijn, bestond het risico dat een belangrijk deel van de 
bedrijfsartsen de richtlijnen niet zou toepassen in de praktijk, door bijvoorbeeld 
kennisgebrek of de hoge werkdruk. Bedrijfsartsen zouden derhalve een beroep kunnen 
doen op gespecialiseerde psychologische zorg.  
 
Probleemstelling 
Hoofddoel van dit proefschrift is bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de psychische 
bedrijfsgezondheidszorg, door de effectiviteit van de NVAB-richtlijn psychische klachten te 
evalueren. De vraagstelling bij het centrale onderzoek van dit proefschrift is of de NVAB-
richtlijn effectief is op het bevorderen van werkhervatting en tevredenheid over de 
geboden zorg, ten opzichte van minimale begeleiding door de bedrijfsarts met 
laagdrempelige verwijzing naar een psycholoog. Als theoretisch raamwerk is in dit 
proefschrift het ICF-model (‘International Classification of Functioning, Disability, and 
Health’) gehanteerd. Dit biopsychosociale model geeft aangrijpingspunten voor 
verandering van het functioneren van iemand op basis van medische symptomen, 
persoonskenmerken, en de omgeving. De NVAB-richtlijn sluit met haar benadering goed 
aan op het ICF-model.  
 
Wetenschappelijke evidentie 
Om een overzicht te krijgen over de reeds bestaande wetenschappelijke literatuur met 
betrekking tot onze centrale vraagstelling, hebben we een systematische literatuurstudie 
(Cochrane review) uitgevoerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de literatuurstudie 
naar de effectiviteit van interventies voor werknemers met een aanpassingsstoornis op 
werkhervatting. Een aanpassingsstoornis wordt ook wel een stressgerelateerde stoornis 
(acuut: overspanning; chronisch: burnout) genoemd en kenmerkt zich volgens het 
diagnostisch classificatiesysteem DSM-IV als een emotionele en/of gedragsmatige reactie 
op een aanwijsbare stressfactor. Exclusiecriteria zijn rouw en psychiatrische problematiek. 
 
Via een systematische zoekstrategie onderzochten we de elektronische databases van 
relevante Cochrane registers, MEDLINE (Pubmed), EMBASE, en PsycINFO op relevante 
gerandomiseerde, gecontrolleerde trials (RCTs). Deze zoekstrategie leverde 3789 
publicaties op. Na een uitgebreide selectie-procedure bleven zes artikelen over. Het betrof 
vier Nederlandse en twee Noorse studies. Vier studies beschreven de effecten van 
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cognitieve gedragstherapie op werkhervatting. De oudste studie is in 2003 gepubliceerd 
(Van der Klink e.a., 2003) en betreft de studie waarop de NVAB-richtlijn psychische 
klachten is gebaseerd. 
  
Een meta-analyse toonde aan dat behandeling met cognitieve gedragstherapie, een 
veelgebruikte methode binnen psychologische therapieën, werkhervatting gemiddeld met 
twee weken versnelt. Cognitieve gedragstherapie bleek ook psychische klachten op het 
gebied van stress, depressie en angst, significant te verminderen, ten opzichte van de 
groep met standaardbegeleiding. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat snelle 
werkhervatting samengaat met klachtvermindering bij stressgerelateerde problematiek. 
 
Onderzoeksopzet Project Reïntegratie Politie  
De achtergrond en opzet van het onderzoek dat centraal staat in dit proefschrift; 'Project 
Reïntegratie Politie' ofwel de 'CO-OP study' (Counseling by Occupational Physicians), staat 
beschreven in hoofdstuk 3. Aanleiding voor de politie om mee te werken aan dit 
onderzoek waren de hoge kosten van psychische arbeidsongeschiktheid, en structurele 
onderbezetting bij een toenemende maatschappelijke vraag om meer ‘blauw op straat’. 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij twee politiekorpsen (Hollands Midden en Zaanstreek-
Waterland), met totaal circa 2500 politiewerknemers. Standaard konden 
politiewerknemers via de bedrijfsarts van hun arbodienst (Commit, later ook KLM Health 
Services) relatief snel en gemakkelijk naar tweedelijns psychologische zorg worden 
verwezen. De 'gebruikelijke zorg' bestond zo uit minimale begeleiding door de bedrijfsarts, 
die laagdrempelig behandeling door de psycholoog in kon zetten (Psychopol genaamd). 
Laagdrempelig betekent dat deze vooraf geauthoriseerd en gefinancierd werd door de 
werkgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-aangelegenheden, via de 
zorg- en inkomensverzekeraar Dienst Geneeskundige Verzorging Politie. Door de 
introductie van de NVAB-richtlijn psychische klachten, was er een maatschappelijke en 
wetenschappelijke vraag of invoering van deze richtlijn een meer effectieve en efficiëntere 
zorg zou opleveren.  
 
Er was sprake van een gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeksopzet (RCT). 
Deelnemende bedrijfsartsen ontvingen voorafgaand aan het onderzoek als interventie een 
driedaagse training in de richtlijn. Politiewerknemers die zich ziek hadden gemeld met 
psychische klachten ontvingen informatie over het onderzoek. Als de bedrijfsarts tijdens 
het eerste consult van de werknemer schriftelijke toestemming kreeg voor deelname aan 
het onderzoek,opende de bedrijfsarts een gesloten envelop. De inhoud daarvan was 
vooraf door de onderzoekers op basis van toeval verdeeld over de interventiegroep 
(begeleiding conform richtlijn) en de controlegroep (gebruikelijke zorg). In de envelop 
stond dus welke zorg de betreffende werknemer zou gaan ontvangen van de bedrijfsarts. 
Op deze manier waren werknemer, werkgever en bedrijfsarts op de hoogte van de zorg 
die de werknemer ontving en in welke groep deze ingedeeld was. De onderzoekers wisten 
dit niet. Deelnemers werden een jaar lang gevolgd op het aantal dagen verzuim tot aan 
eerste en volledige werkhervatting op het niveau van voor de ziekmelding, eventuele 
nieuwe verzuimperiodes, tevredenheid over de begeleiding, en zorgconsumptie. 
 
Effectiviteit richtlijn  
De onderzoeksresultaten van de hierboven beschreven studie staan beschreven in 
hoofdstuk 4-6. De deelnemers werden tussen januari 2002 en januari 2005 geworven en 
een jaar lang gevolgd. De uiteindelijke twee groepen bleken bij aanvang van het 
onderzoek vergelijkbaar wat betreft persoonskenmerken. De onderzoeksgroep was 
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gemiddeld 40 jaar, bestond vooral uit mannen (60%) en werknemers met uitvoerende 
functie 'op straat' (60%). Bedrijfsartsen oordeelden dat ruim 80% van de deelnemers een 
stressgerelateerde aandoening had, ofwel een (chronische) overspanning, en circa 20% 
‘zwaardere’ problematiek als depressie/angst. De bij aanvang van het onderzoek 
afgenomen vragenlijsten (DASS, HADS) gaven echter aan dat zeker 35% depressie en/of 
angstproblematiek had. Dit duidt op een ondersignalering van deze problematiek 
door bedrijfsartsen.  
 
De hypothese was dat begeleiding conform de NVAB-richtlijn door bedrijfsartsen aan 
verzuimende werknemers met psychische problemen zal leiden tot snellere terugkeer in 
werk, en meer tevredenheid over de begeleiding bij werknemers, werkgevers en 
bedrijfsartsen dan in de groep met gebruikelijke zorg. Op basis van Cox-regressie analyse 
bleek geen verschil in gemiddelde duur tot werkhervatting (ruim 100 dagen) tussen de 
groepen. Wel bleek begeleiding conform de richtlijn tot snellere werkhervatting te leiden 
bij werknemers met een stressgerelateerde aandoening en/of een administratieve functie. 
De gebruikelijke zorg leek daarentegen beter te werken bij werknemers met 
depressie/angst (volgens zowel oordeel bedrijfsarts als vragenlijst) en/of uitvoerende 
functie ‘op straat’. Tevredenheid over de begeleiding bleek niet verschillend tussen de 
groepen voor werknemer en leidinggevende. De werknemerstevredenheid daalde 
significant gedurende de begeleiding (van gemiddeld 7,0 naar 6,0 op schaal van 1-10). De 
tevredenheid van de leidinggevenden bleef stabiel in beide groepen (6,6). De effectiviteit 
van de begeleiding bleek volgens de bedrijfsarts in de interventiegroep significant hoger 
(7,6) dan bij gebruikelijke zorg (7,0). 
 
Kosten-effectiviteit richtlijn  
Binnen dezelfde studie werd de hypothese getoetst dat begeleiding conform de NVAB-
richtlijn kosten-effectief is, in de verwachting dat dit leidt tot een reductie in 
zorgconsumptie en relatief minder productiviteitsverlies ten opzichte van de gebruikelijke 
zorg. Data met betrekking tot zorgkosten werden verzameld bij de zorgverzekeraar DGVP, 
waarbij elke politiewerknemer verzekerd was. Data over productiviteitsverlies werden 
berekend vanuit de verzuimdata met één jaar follow-up, die door de werkgever 
geanonimiseerd werden aangeleverd. In de analyse werden voor de gegevens van de 240 
deelnemers via bootstrap-technieken ‘cost-effectiveness planes’ en ‘acceptability curves’ 
berekend. De totale zorgkosten bedroegen €574.532,- voor alle 240 een jaar lang gevolgde 
deelnemers. De gemiddelde zorgkosten bleken in de interventiegroep gemiddeld €2.145,- 
per deelnemer. Dit was gemiddeld €520,- lager per deelnemer dan in de controle groep. 
Beide groepen kwamen tot gelijke resultaten wat betreft productiviteitsverlies (totale 
kosten -€3.397.555,-; gemiddelde kosten per deelnemer €14.156,-). De conclusie is dat 
vanuit financieel oogpunt inzet van richtlijnbegeleiding door de bedrijfsarts kosten-
effectief en dus te prevaleren is. Dit wordt niet veroorzaakt door een effect op 
productiviteit (minder verzuim), maar door lagere zorgkosten als gevolg van relatief 
minder verwijzingen naar tweedelijns psychologische zorg.  
 
Procesevaluatie begeleiding volgens richtlijn 
Binnen de studie is aan de hand van een procesevaluatie bestudeerd in hoeverre de 
richtlijn in beide groepen werd toegepast door de deelnemende bedrijfsartsen. Tevens is 
bekeken of de mate van de richtlijntoepassing van invloed was op de werkhervatting van 
werknemers in beide groepen. De geanonimiseerde medische dossiers van de deelnemers 
werden aan een audit onderworpen met behulp van 20 op de richtlijn gebaseerde 
prestatie-indicatoren. De gemiddelde prestatiescores voor richtlijngebruik van de 
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bedrijfsartsen zijn met een Cox-regressie analyse gekoppeld aan de duur tot volledige 
werkhervatting van de werknemers. Gemiddeld bleek de bedrijfsarts per patiëntendossier 
50% van de richtlijn toe te passen. Er was geen verschil in mate van toepassing van de 
richtlijn tussen beide groepen. Mogelijke verklaringen voor deze resultaten zijn dat de 
richtlijn deels gebaseerd is op consensus en elementen uit de bestaande praktijk bevat, en 
indicatoren dus onvoldoende onderscheidend zijn geweest. Tevens begeleidde de 
bedrijfsarts in ons onderzoek na training in de richtlijn deelnemers uit beidde groepen, 
met waarschijnlijk een relatief intensieve gebruikelijke zorg door de bedrijfarts als gevolg. 
Daarnaast werd de bedrijfsarts door tijdens ons onderzoek ingevoerde regelgeving (zoals 
WVP) gedwongen meer procesmatig te werken, wat het contrast tussen beide groepen 
mede lijkt te hebben verkleind. 
 
Vervolgens hebben we een per–protocol analyse uitgevoerd om te onderzoeken of 
begeleiding conform de richtlijn in de interventiegroep bijdraagt aan het versnellen van 
werkhervatting van de werknemer. Echter, er bleek geen verschil te zijn in de duur tot  
werkhervatting tussen de dossiers met bovengemiddelde richtlijnprestatiescores in de 
interventiegroep, met de duur tot werkhervatting in de controlegroep. Deze resultaten 
kunnen mogelijk worden verklaard doordat zelfs in de groep met hoge prestatiescores 
mogelijk essentiële elementen uit de richtlijn niet zijn toegepast. Zo werd de richtlijn 
significant vaker toegepast in de interventiegroep op gebruik van de 4DKL, overleg met 
huisarts en de inzet van inhoudelijke begeleiding ('counseling’), maar betrof dit slechts 10-
20% van de dossiers. 
 
Toepassing richtlijn in de praktijk 
Hoofdstuk 7 beschrijft een cross-sectionele studie (met één meetmoment) waarin de 
mate van toepassing van de NVAB-richtlijn psychische klachten is onderzocht, en 
eventuele daarmee samenhangende factoren. Het onderzoek is uitgevoerd in 2001, één 
jaar nadat de NVAB-richtlijn was uitgebracht en verspreid over de circa 2000 
bedrijfsartsen in Nederland. Op basis van de Theorie van Planmatig handelen (Ajzen) werd 
in samenwerking met het Bureau Richtlijnen NVAB een vragenlijst ontwikkeld om 
gedragsdeterminanten met betrekking tot richtlijngebruik in kaart te brengen. Op basis 
van de richtlijn werden vier prestatie-indicatoren om richtlijngebruik van de bedrijfsartsen 
met behulp van registratieformulieren te toetsen. Van de 165 benaderde bedrijfsartsen 
retourneerden 80 bedrijfsartsen (48%) de vragenlijsten. 56 stuurden eveneens één of 
meer ingevulde registratieformulieren terug van in totaal 344 consulten. Het gemiddelde 
zelfgerapporteerde richtlijngebruik bleek 2,35 op een schaal van 1-5 (nooit-altijd), 
tegenover een score van 4,06 op intentie tot gebruik van de richtlijn. De gemiddelde 
prestatiescore op richtlijngebruik op basis van de registratieformulieren bleek even matig, 
er werd echter geen relatie gevonden tussen zelfgerapporteerd richtlijngebruik en de 
prestatiescores. Deze resultaten geven aan dat richtlijngebruik lager bleek dan men op 
basis van de intentiescores mocht verwachten.  Zelfgerapporteerd richtlijngebruik hing 
samen met ervaren gedragscontrole, normatieve invloeden en een positieve 
werkbeleving. De aanbeveling is dat verbetering van de implementatie van de richtlijn zich 
dient te richten op vermindering van praktische barrières, en verhoging van werkbeleving 
en sociale normen onder bedrijfsartsen ten opzichte van werken volgens de richtlijn. 
Voorbeelden zijn het verhogen van regelmogelijkheden van bedrijfsartsen, door 
elementen uit de richtlijn mee te nemen in arbocontracten met werkgevers en/of meer 
aandacht te geven in intervisie/nascholing. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
Het onderzoek binnen 'Project Reïntegratie Politie' ('CO-OP study') is voor zover wij weten 
de eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) die de effecten van een richtlijn 
voor psychische zorg evalueert op werkgerelateerde uitkomsten. In dit proefschrift is 
aangetoond dat training van bedrijfsartsen in een deels wetenschappelijk onderbouwde 
richtlijn binnen de psychische bedrijfsgezondheidszorg kosteneffectief is, in vergelijking 
met de voor deze specifieke populatie gebruikelijke zorg met laagdrempelige toegang tot 
een psycholoog. Het betrof een training van bedrijfsartsen waarin zowel activering van 
hun eigen rol als die van de werknemer centraal stond. Bedrijfsartsen werden tevens 
getraind in het toepassen van cognitief-gedragsmatige interventies, om het 
probleemoplossend vermogen van werknemers te versterken. Deze resultaten 
ondersteunen de algemene wetenschappelijke evidentie dat cognitief-gedragsmatige 
elementen in behandeling, met name binnen de werksetting, werkhervatting versnellen 
van werknemers met stressgerelateerde problematiek. Voor werknemers met ‘ernstigere’ 
psychische problematiek als depressie en angst, is snelle herkenning en doorverwijzing 
naar gespecialiseerde psychische zorg meer effectief. Ook hier blijft het echter van belang 
de individuele aanpak te combineren met werkgerichte interventies. De 
onderzoeksresultaten ondersteunen een gecombineerde aanpak binnen de psychische 
bedrijfsgezondheidszorg, wat aansluit bij het theoretische ICF-model, en zo handvaten 
biedt voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe interventies op dit terrein. 
 
Het ontbreken van significante uitkomsten binnen de RCT kan volgens de 
‘effectiviteitstriade’ verklaard worden door drie bevindingen. Allereerst bleken 
deelnemende bedrijfsartsen na een driedaagse training in de richtlijn niet in staat in de 
interventiegroep meer begeleiding conform de richtlijn te bieden, ten opzichte van de 
gebruikelijke zorg. Ten tweede bleek training van bedrijfsartsen in de richtlijn niet te 
leiden tot betere uitkomsten voor werknemers, ten opzichte van gebruikelijke zorg. Ten 
derde, snellere werkhervatting van werknemers bleek niet beïnvloed te worden door de 
mate van toepassen van de richtlijn. Deze uitkomsten zijn beïnvloed geweest door de 
keuze voor het type onderzoeksdesign. Het betrof een pragmatische RCT, waarbij 
maximaal gecontroleerde omstandigheden, en dus voldoende contrasterende 
onderzoeksgroepen ontbraken. Een nadeel van dit design is dat als uitkomsten ontbreken, 
het moeilijk te analyseren is waardoor dit komt. Een voordeel is dat de studie aansluit bij 
de praktijk, met relevante uitkomstmaten, waaronder een economische evaluatie. Hieruit 
bleek dat training van bedrijfsartsen in de richtlijn leidt tot minder zorgkosten, ofwel 
verwijzingen naar een psycholoog, bij gelijkblijvende uitkomsten op productiviteitsverlies 
(verzuim).  
 
Kanttekeningen  
Er zijn diverse kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. De belangrijkste is dat de 
deelnemende bedrijfsartsen na training in de richtlijn zowel deelnemers uit de 
interventiegroep als de controlegroep begeleidde, met mogelijk een relatief intensieve 
gebruikelijke zorg door de bedrijfarts als gevolg. Het betrof verder een specifieke 
onderzoeksgroep, politiewerknemers, die specifieke stressgerelateerde risico’s kent als 
gevolg van het type werk. Deze onderzoeksgroep had daarnaast een uitgebreide en 
intensieve ‘gebruikelijke zorg’, die zowel in binnen- als buitenland niet standaard is. Wel 
lijkt de toegang tot psychologische zorg eerder meer dan minder toegankelijk te worden.  
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Aanbevelingen 
Professionals binnen de bedrijfsgezondheidszorg wordt aanbevolen bij werknemers met 
stressgerelateerde problematiek, interventies met cognitief gedragsmatige elementen toe 
te passen, liefst in de werksetting. Daarnaast dient bij deze patiënten handelen volgens 
wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen ondersteund te worden, aangezien dit tot 
aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden, bij gelijkblijvende effecten. Bij werknemers 
met zwaardere psychische problematiek (depressie, angst) is snelle herkenning en 
verwijzing naar gespecialiseerde psychische zorg aan te bevelen. Daarnaast versnelt 
regelmatig contact van de professional met de werknemer en de werkgever de duur tot 
werkhervatting. Bovenstaande aanbevelingen uit dit onderzoek zijn opgenomen in de in 
2007 herziene versie van de NVAB-richtlijn ‘handelen van de bedrijfsarts bij psychische 
problemen’.  
 
De herziene versie van de richtlijn is gebruiksvriendelijker en toegankelijker, wat de kans 
op naleving verhoogt. Het gebruik van diverse implementatietechnieken wordt 
aanbevolen om aanpassing van de praktijk aan de richtlijn te bevorderen. Gedacht moet 
worden aan mogelijkheden die zich richten op het vergroten van regelmogelijkheden voor 
de betreffende professional. Voorbeelden zijn aandacht voor richtlijnen binnen contracten 
met arbodienst/zorgverzekeraar, nascholing en intercollegiale toetsing, audits van 
dossiers, integratie in software en reeds bestaande zorgmodellen (zoals 'collaborative 
care'). 
 
Aanvullend onderzoek is nodig om het effect van richtlijngebruik op de kwaliteit van de 
begeleiding aan te tonen, en implementatie van de herziene richtlijn te evalueren. Dit met 
name in de psychische bedrijfsgezondheidszorg met haar specifieke setting. Daarnaast is 
effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek in een bredere internationale context 
noodzakelijk. 
 
Casus (vervolg, aanbevolen volgens de resultaten van dit proefschrift) 
De bedrijfsarts diagnosticeert een aanpassingsstoornis met mogelijke onderliggende 
depressie. Bedrijfsarts en werknemer besluiten in overleg dat met enkele 
werkaanpassingen en in afstemming met bedrijfsmaatschappelijk werker en werkgever 
het verrichten van werk deels mogelijk lijkt. Tijdens het 2

e
 consult, 6 weken na 

verzuimmelding, blijkt de werknemer volledig gericht op zijn verergerde klachten. De 
bedrijfsarts consulteert de huisarts en gezamenlijk is hun conclusie dat deze werknemer 
stagneert in zijn herstelproces en dat curatieve hulp geïndiceerd is, waarna een verwijzing 
volgt naar een psychiater. Ze spreken af dat de bedrijfsarts procesbegeleider blijft en 
contact onderhoudt met werknemer, werkgever en curatieve behandelaar. De bedrijfsarts 
informeert de werkgever en adviseert een structurerend werkritme zonder productienorm. 
Tijdens het 3e consult blijkt de werknemer bij de psychiater na diagnose van depressie 
gestart te zijn met antidepressiva behandeling, en psychotherapeutische gespreksvoering. 
De bedrijfsarts adviseert werknemer en werkgever over mogelijke bijwerkingen op 
functioneren en werkzaamheden worden deels uitgebreid. Een maand later ervaart de 
werknemer duidelijk meer grip en controle op zijn activiteiten en de sociale interactie. Hij 
besluit met bedrijfsarts 5 maanden na ziekmelding weer volledig het werk te hervatten. De 
bedrijfsarts bespreekt mogelijke terugvalscenario’s en brengt werkgever, huisarts en 
behandelaar op de hoogte van de ontwikkelingen en aanpak.  
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In het voorwoord van mijn stage-leerverslag, de laatste horde voor het behalen van mijn 
opleiding Psychologie van Arbeid, Gezondheid & Organisatie, koos ik voor het volgende 
citaat: ‘Als iets ten einde loopt, moeten we durven denken dat er ook iets aan het 
beginnen is’. Deze waarheid als een koe wordt uitgemolken als ik hem hier weer gebruik. 
Er zijn inmiddels ook nieuwe dingen begonnen, alleen ontbrak het nog aan de laatste punt 
van dit proefschrift. In de wetenschap (en bijna acceptatie) dat een geschreven tekst nooit 
af is, ga ik deze nu dan echt zetten. Maar niet voordat ik iedereen die mij in de afgelopen 
roerige jaren heeft geholpen dit proefschrift te realiseren, mijn dank heb betuigd. 
 
Deelnemers onderzoek  
De onderzoeksresultaten die beschreven staan in dit proefschrift waren nooit mogelijk 
geweest zonder de deelnemers zelf. Alle politiewerknemers die hebben deelgenomen wil 
ik dan ook hartelijk danken voor hun bereidheid ondanks hun problemen de diverse 
vragenlijsten in te vullen en terug te sturen. Hetzelfde geldt voor de leidinggevenden van 
de deelnemers aan Project Reïntegratie Politie, die ik regelmatig heb lastig gevallen met 
telefoontjes en vragenlijsten tijdens hun werkzaamheden. Hoe boeiend en stressvol het 
politiewerk kan zijn, heb ik mogen ervaren door diensten mee te lopen met onder andere 
Ronald van Riessen (Hollands Midden) en Gerrit Kaper (Zaanstreek-Waterland). Dank voor 
deze onvergetelijke avonturen, goede gesprekken, en een ander perspectief op het 
uitgaansleven. Politiewerk is mensenwerk en vakmanschap, diep respect!!! 
 
Projectteam Project Reïntegratie Politie 
Voor een succesvolle afronding van dit project is de samenwerking en afstemming binnen 
het projectteam onmisbaar gebleken, zeker toen de voortgang van het project halverwege 
aan een zijden draadje hing. Allereerst is dit project financieel mogelijk gemaakt door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij ik met name Fons van Gessel wil bedanken 
voor zijn betrokkenheid. Organisatorisch viel het projectmanagement onder regie van de 
Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP). Voor de realisatie daarvan, wil ik Bas de 
Beer, Ad Wennekes, en met name regisseur Theo Gallee mijn dank betuigen. Inmiddels is 
de DGVP veranderd in de PolitieZorgPolis (PZP), bestaande uit VTS Politie Nederland en de 
politiebonden ACP, NPB en VMHP. Hen wil ik danken voor de financiele steun bij het 
realiseren van dit proefschrift.  
Zonder de medewerking van de deelnemende politiekorpsen in de personen van 
Annemieke Madderom (Politie Zaanstreek-Waterland) en Hilda de Bruin (Politie Hollands 
Midden), was de uitvoering van dit project echt onmogelijk gebleken. Hilda, dank voor al 
je informatie en meelevendheid met het onderzoek, het was voor mij erg prettig te 
ervaren hoe wetenschap en praktijk zo goed samen kunnen gaan. En erg leuk dat we 
samen recent nog samen de resultaten hebben kunnen presenteren op een symposium. 
Ook de betrokkenheid van de arbodiensten is van onschatbare waarde geweest. De inzet 
en betrokkenheid van Hynek Hlobil, later bij het projectteam gekomen door de 
medewerking van KLM Health Services, heb ik bijzonder gewaardeerd. Hynek, je hebt me 
op een bijzonder prettige en menselijke manier geholpen bij de uitvoering van dit project. 
Mooi dat we binnenkort ook de afronding van jouw proefschrift gaan vieren! 
Mede dankzij de medewerking en cofinanciering van arbodienst Achmea Vitale (voorheen 
Commit), vertegenwoordigd door Arie Koster, is dit project succesvol afgerond. Ook wil ik 
Achmea Vitale danken voor hun financiële bijdrage aan de promotiekosten, evenals 
Ausems en Kerkvliet, medisch arbeidsadviseurs, en Lifeguard BV. Dit onderzoek is alleen 
mogelijk geweest door de inzet van de professionals uit de praktijk zelf. Daarom wil ik bij 
deze de deelnemende bedrijfsartsen en andere betrokken medewerkers bedanken voor 
hun medewerking bij de instroom van de deelnemers en het invullen van de vragenlijsten. 
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We hebben het jullie niet altijd makkelijk gemaakt, maar jullie zijn ons altijd van dienst 
geweest. Zonder jullie geen onderzoek, dus Freek Broekman, Tim Natte, Astrid Schaaper, 
Liane de Vries, Nancy Gruis, Bibi de Vries, Nel Sluijk (allen Commit), Tomas Rejda, Sandra 
Borgia, Jetty Csanky, Masha Linovitska, en Angelique Kater (allen KLM Health services), 
enorm bedankt! Ook wil ik de psychologen van De Gezonde Zaak bedanken, en met name 
Peter Westdijk, die ons van dienst is geweest bij het realiseren van dit onderzoek en de 
data-verzameling. 
 
Promoteam 
Mijn (co-)promotoren heb ik het niet altijd even makkelijk gemaakt. En hoewel alles niet 
altijd even soepel verliep, ben ik ze ontzettend dankbaar voor hun begeleiding. En tja, 
geweldig dat jullie mij als (co-) promoteren hebben getoond hoe bewegings-
wetenschappen, sport- en bedrijfsgeneeskunde samengaan in de gezamenlijke 
hardlooplunchrondjes die ik met jullie allen heb gehad de afgelopen jaren! 
 
Tijdens een bijeenkomst over performance indicatoren van het Kwaliteitsbureau van de 
NVAB, waar ik de resultaten van mijn afstudeeronderzoek presenteerde, hoorde ik voor 
het eerst dat er een promovendus gezocht werd voor het Project Reïntegratie Politie. 
Nadat Karen Nieuwenhuijsen me er op attent maakte of dat niet wat voor mij zou zijn, 
besloot ik David Bruinvels te bellen. De volgende dag zat ik met mijn latere copromotor 
David Bruinvels in een kroeg in Utrecht, waar hij me met zijn bekende overtuigingskracht 
enthousiast maakte voor dit onderzoek. David, allereerst nog mijn complimenten voor hoe 
je dit project zelf hebt opgestart en een jaar draaiende hebt weten te houden. Ik heb je 
ervaren als een sprinter (om in hardlooptermen te blijven), die vol daadkracht soms wel 
eens kort door de bocht kan gaan. Door onze nog al verschillende karakters (weet je nog, 
de varkens van het filmpje op het PVA-congres in Noordwijkerhout..?), wist je me telkens 
weer te prikkelen om nieuwe stappen te zetten in het onderzoek en meer uit mezelf en 
het onderzoek te halen. Ook je originele blik en praktijkervaring leidden continu tot 
nieuwe inzichten, net als je 'Usual Suspects filmfilterbetoog' bij het schrijven. En dan heb 
ik het nog niet eens over je high-tech hobbies die je er op na houdt, en die je soms in 
buitenlandse steden plotseling in bosjes doen verdwijnen... Dank voor het geduld dat je 
soms toch echt op hebt moeten brengen voor mij, en de vele leerzame en grappige 
momenten. 
 
Allard, ook jou ontmoette ik voor het eerst op dezelfde bijeenkomst als David. Jou heb ik 
ervaren als een snel startende duurloper, die snel zicht heeft op de situatie, er even op 
reflecteert, en dan met een stevig eindschot komt. Er was al snel sprake van enige 
overeenkomst aangezien we allebei een link hadden met sportdocenten in de gemeente 
Ede, in Amsterdam-Oost woonden, graag over voetbal praten (hoewel je de verkeerde 
club aanhangt), en de marathon wilden lopen. Mooi dat dat laatste is gelukt (jou zelfs 2 
keer), ook al had ik je natuurlijk graag ingehaald op het eind in Rotterdam… Dank voor je 
opbouwend kritische begeleiding en de persoonlijke aanpak daarbij. 
 
Willem, ik heb jou ervaren als de middenafstandsloper. Constant, betrouwbaar, gevat,  de 
boel bij elkaar houdend, met af en toe een elleboogje hier en daar bij het positioneren 
voor de eindsprint. Hoewel je terecht al tijdens het sollicitatiegesprek bang was dat ik 
teveel dingen leuk vond, heb je me toch altijd je vertrouwen gegeven. Daarvoor ben ik je 
dankbaar, evenals voor je 'open deur' tijdens de begeleiding, en je verfrissende en 
humoristische stijl van leiding geven. Recent heb ik nog erg om en met je kunnen lachen in 
Zuid-Afrika, al was het maar om je onverwachte zangkwaliteiten...  
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Leescommissie 
Leden van de leescommissie; Jaq, Roland, Han, Aartjan, Aart Schene en Marc 
Koopmanschap, bedankt voor het kritisch lezen van het manuscript, en het opponeren bij 
de verdediging. Beste Jaq, ik ben blij dat ik met dit onderzoek mag voortborduren op jouw 
proefschrift, wat toch de basis is geweest voor de richtlijn. Regelmatig heb je me tijdens 
het onderzoek geinspireerd met nieuwe inzichten en/of kritische reflectie. Roland, je bent 
de meeste psychologen ver vooruit geweest met je pleidooi voor werk als onderdeel van 
het herstelproces. Je onderzoek en presentaties hebben me geholpen in mijn 
werkzaamheden, evenals je adviezen in een kroeg in Stockholm… Han, ik leerde je kennen 
als buurman op het EMGO die al een stuk verder was met zijn promotiewerkzaamheden, 
en me dan ook regelmatig van goede adviezen voorzag. Inmiddels ben je al wat stappen 
verder, en bedien je me nog steeds met goede raad binnen de huidige samenwerking en 
het Work Disability Program in Canada. Leuk dat je nu in mijn leescommissie zit. 
 
Collega’s  
Mijn collega's bij het EMGO-instituut wil ik bedanken voor de gezellige tijd en het mogen 
delen van de soms frustrerende onderzoekservaringen. In het bijzonder heb ik geluk 
gehad met mijn B-555 kamergenoten van het eerste uur Hidde, Stefan, Lando en Ivan, en 
later ook Maarten, Jolanda en Robin. De 'anti-RSI-breaks' ofwel pingpongsessies hebben 
zeker bijgedragen in mijn werkplezier, dus dank Harm-Jan voor het vormen van een 
onverslaanbaar koppel, en Sander, Ellen, Matthijs, Jurriaan, Roelof, Alwin, Maurice, David 
S en andere lamme hazen, dank voor het bieden van enige tegenstand. Sander, hopelijk 
doe je nou wat langer met een auto, aangezien je die nu met iemand anders deelt… 
Sandra en Ludeke, dank voor veel leuke collegiale momenten op het EMGO en in Canada. 
Amika, dank voor het delen van lief en leed, en veel dierbare herinneringen. Alle andere 
EMGO-collega’s bedankt voor inhoudelijke inspiratie, leuke afdelings- en EMGO-uitjes, en 
natuurlijk niet te vergeten de zaalvoetbaltoernooien, het Pak EM&GO-team, en een 
onvergetelijke ervaring met de EMGO-band. Inge, Patrick, en Brahim…bedankt voor de 
ondersteuning die een chaotisch persoon als ik af en toe nodig heeft. Milou van Paridon, 
Marcel van der Meer en Chris Bos, het was een plezier jullie als stagiaires te begeleiden. 
Dank voor jullie bijdragen aan het doen slagen van dit project! 
 
Na mijn tijd bij het EMGO-instituut heb ik tijdelijk met veel plezier gewerkt bij het Coronel-
instituut voor Arbeid en Gezondheid. Monique Frings, Frank van Dijk, Judith Sluiter, Teake 
Pal, dank voor jullie begeleiding tijdens en bijdrage aan dit leerzame project, dat me zeker 
van dienst is geweest bij het afronden van mijn proefschrift. Ook alle andere ex-collega’s 
bij het Coronel, bedankt voor de leuke tijd daar! Ik werd toen ook lid van de redactie van 
www.psychischenwerk.nl de website op dit terrein voor professionals. Monique, Frank, 
Karen, Nathalie, Moniek, en Susan, dank voor vele leerzame en gezellige ontmoetingen. 
 
Dear Work Disability Prevention (WDP) program colleagues, thanks for inspiring me in the 
last phase of my thesis. See you in Montreal! 
 
Inmiddels ben ik al enige tijd werkzaam bij het Trimbos-instituut binnen het programma 
Diagnostiek en Behandeling. Christina van der Feltz wil ik bedanken voor de mogelijkheid 
hier te werken op het gebied van arbeid en psyche, en je plaats in de oppositie. Ook wil ik 
met name Jasper Nuijen en Moniek Vlasveld bedanken voor de leuke samenwerking. En 
natuurlijk mijn overige D&B collega’s, jullie zijn (over de) top..! En ook bij het Trimbos 
hebben het zaalvoetbal-, volleybal- en fietsteam al voor broodnodige ontspanning gezorgd 
tijdens de laatste loodjes van mijn proefschrift, dank daarvoor. 

http://www.psychischenwerk.nl/
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Vrienden 
De afgelopen jaren was de steun van goede vriendschap onmisbaar. Jeroen, wat een geluk 
voor mij dat je Inez bent tegengekomen. Dank voor het delen van een appartement, 
gitaarlessen, fietslol, een emmer vol met SAUS, en je hulp bij de vormgeving van dit 
boekwerk. Berry the Blues, bedankt voor de vrijgezellige tijden in Amsterdam, steun in 
moeilijke momenten, en vele mooie concerten en gesprekken. Gert en Mart, de bonobo’s 
are still alive! en onze eeuwige vriendschap van onschatbare waarde. Erik, Vicky en Bart, 
jullie houden me scherp met altijd weer bijzondere ontmoetingen. Het herendiner was en 
is een inspirerend en gastronomisch festijn, want 'heersen doen de zeven wederom'. 
Voetbal is altijd een prachtige uitvlucht geweest van de kantoorwerkzaamheden, en al was 
het Sporting '70, UVV of VSC, veld of zaal, kampioen worden we toch niet… De 
kleedkamerlol blijft echter onmisbaar. De sportieve hoogtepunten met het Fartmedia 
Cycling Team zijn nog immer een genot, met dank aan Saus, Garate, Valveevers, Schlager, 
Schlock en Sapman, en de gezonde competitie met Anticlimax en DiscoAnal, die 
ongetwijfeld dit jaar in de GdA weer tot een nieuw hoogtepunt zal komen.  
 
Familie 
Lieve ouders, broers en schoonzussen, onze ontmoetingen zijn me ontzettend dierbaar, 
ben ik de afgelopen jaren nog meer achter gekomen. Het is heerlijk met jullie, en jullie 
kids, soms weer even kind te zijn. Er en Clas, dank voor jullie steun in barre tijden. Lieve pa 
en ma, fijn dat jullie er altijd voor me zijn, en de betekenis van onvoorwaardelijke liefde 
doen voelen. Dat ik nog maar heel lang van jullie, en de andere naaste familie, mag 
genieten. 
 
Paranimfen 
Eef, mooi dat je me tijdens de promotie tot steun wil zijn als broer, vriend, politieman, en 
paranimf. Je broederlijke adviezen en humor gaan me vast goed van pas komen op 2 juli. 
Stefan, precies een jaar na jouw promotie ben ik nu ook aan de beurt. Bedankt voor het 
goede voorbeeld en je hulp. Je energie, eigenwijsheden, grappen en grollen zullen me er 
ongetwijfeld doorheen slepen. Ik ben blij dat jullie mijn paranimf willen zijn na zo'n intens 
jaar. 
 
Melissa 
Melief, nu komt er zelfs voor mij een punt in plaats van een komma. Wat een geluk dat ik 
jou ben tegengekomen. Dank voor je liefde en steun de afgelopen jaren. Ik kijk er naar uit 
om met je te gaan genieten van wat komen gaat, want ik geloof, ik geloof, ik geloof, in jou 
en mij. 
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