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Samenvatting
M. van Veldhoven. Psychosocialertrbeidsbelastingen werkstress.
Het proefschrift gaat over psychosociale arbeidsbelastingen werkstress. Dit
onderwerp wordt onderzocht met behulp van een in dit proefschrift ontwikkelde
zelfbeoordelingsmethode.
In het eerste deel (hoofdstuk 2 Ílm 4) worden drie verschillende invalshoeken
gepresenteerd,die van belang zijn voor het vervolg: theorieënover psychosociale
arbeidsbelasting,theorieënover het ontstaanvan psychologische(werk-)stress,en
de meettechnischevoor- en nadelen van een zelfbeoordelingsmethode.
In het tweede deel (hoofdstuk 5 en 6) wordt een verzamelingvan zelfbeoordelingsschalengeconstrueerdvoor het meten van psychosocialearbeidsbelastingen werkstress.
Het derde deel (hoofdstuk 7 t/m 9) gebruikt de geconstrueerdeschalen voor het
beantwoordenvan een aantalfundamentelevragenop het gebiedvan psychosociale
arbeidsbelastingen werkstress: de structuur en de onderlinge relatie van deze
onderwerpen, en de voorspellendewaarde met betrekking tot ziekteverzuim.
Hoofdstuk I vormt de inleiding tot het proefschrift. Doel en belang van het
onderwerp worden kort aangegeven,waarna de methodologischeen theoretische
vragen die in het proefschrift worden uitgediept worden gerntroduceerd.Vervolgens
wordt een elementair begrippenkadergedefinieerd.
In hoofdstuk 2 komen acht theorieënover psychosocialearbeidsbelastingaan bod.
Achtereenvolgenswordt ingegaanop: de sociotechniek,de handelingstheorie,de
taakkenmerken-benadering,het Michigan-model, het demand-control model, het
vitamine-model,de belasting-belastbaarheid
benadering,en het integraalmodel van
Beehr en Newman. Bij elk model worden twee vragen gestelddie van belang zijn
voor de in het proefschrift te construerenzelfbeoordelingsschalen.
De eerstevraag heeft betrekking op de opvattingen die de theorieën hebben over
het voorkomen en bestrijden van werkstress.Hierbij bhjkt er een tweedeling te
bestaan.Enerzijds zljn er theorieêndie kiezen voor een situatievebenadering.Het
elimineren van risico's in de situatie is hierbij de primaire strategie voor het
voorkomen en bestrijden van werkstress.Anderzijds zijn er theorieën die zich
richten op de interactietussenpersoonen situatie.De strategievoor het voorkomen
en bestrijden van werkstress richt zich bij deze theorieën op het bewaken of
herstellen van de balans tussende mogelijkheden van de persoon en de eisen van
de situatie.
De tweede vraag heeft betrekking op wat en hoe er volgens een bepaaldetheorie
moet worden gemetenmet betrekkingtot psychosocialearbeidsbelasting.Alhoewel
de te meten begrippen per theorie verschillend zijn, blijkt hierin wel degelijk een
grootste gemene deler te vinden te zijn. Hiermee worden begrippen bedoeld die
in nagenoeg elke theorie terugkomen, zij het vaak in andere bewoordingen.
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Opvallend is dat een theoretischevoorkeur voor een risicobenadering niet per
deÍinitie gepaardgaatmet het afwijzen van een zelfbeoordelingsmethode.
Zo maakt
men in het demand-controlmodel veelvuldig gebruik van vragenlijsten.Opvallend
is ook dat een theoretischevoorkeur voor een interactionistischmodel niet per
definitie gepaardgaat met het exclusief gebruiken van zelfbeoordelingsmethoden.
Zo maakt men in de handelingstheorieveelvuldig gebruik van expert-beoordelingsmethoden en observaties, die parallel aan zelfbeoordelingsmethodenworden
toegepast.
De voornaamsteconclusie uit hoofdstuk 2 met betrekking tot het vervolg van het
proefschrift is dan ook, dat het werken met zelfbeoordelingsmethodenniet
theoriegebondenis. Vragenlijstinformatie kan nuttig zijn, zowel in een risicobenadering als in een interactionistischebenadering.Er wordt daaromniet voor gekozen
om de te ontwikkelen vragenlijst a priori vanuit één speciÍieke theorie te ontwerpen. Het tweede deel van dit proefschriÍt beschrijft een andere aanpak.
Hoofdstuk 2 sluit af met een bespreking van drie fundamentelemethodologische
verschillen tussen de besprokentheorieën: het gewenste analyse-niveau,de aard
van de veronderstelde verbanden tussen psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress, en de verondersteldeoorzakelijkheidsketen.Deze drie onderwerpen
komen in het derde deel van dit oroefschrift aan bod.
Hoofdstuk 3 plaatst het onderwerp psychosocialearbeidsbelastingen werkstress
tegen de achtergrondvan de algemenepsychologischestresstheorie.Hiertoe wordt
een beknopte historische schetsgegevenvan de ontwikkeling in het denken over
het ontstaanvan psychologischestress.Een zestalbenaderingenkomt achtereenvolgens aan bod: stress als respons, stressals stimulus, de individuele verschillenbenadering,het transactioneelmodel, het zelfregulatie-model,en het conservation
of resources-model.
Wat zegt de ontwikkeling binnen de algemenepsychologischestresstheorieover
het terrein psychosociale arbeidsbelastingen werkstress?In de eerste plaats dat
er een zwaar accent ligt op de situatie, wat gezien het toepassingsgebiedte
verwachtenis. In de tweedeplaatsdat het transactionelemodel, uitermatedominant
op de achtergrond aanwezig is bij de meeste theorieën op het gebied van
psychosocialearbeidsbelastingen werkstress.De meestetheorieënverschillen niet
zozeer qua onderliggendestresstheorie,maar in de mate waarin het begrip balans
of homeostaseexpliciet in het model is opgenomen. Het vitamine-model is het
enige interactionistischemodel dat op deze materie een ander licht werpt: hierin
is geen sprake van een simpele balans tussen persoon en situatie, waarbij elke
vorm van overbelasting leidt tot dezelfde werkstressgevolgen.In het vitaminemodel is sprakevan specifiekestressreacties
ten gevolge van specifiekeoorzakelijke facto;:n.
Zobezien is een groot deel van de theorievormingop het gebied van psychosociale
arbeidsbelasting en werkstress vrij smal, en wordt sinds de jaren zeventig
gedomineerd door een transactionelevisie. Er zlln twee stromingen aan te geven
in de stress-literatuurdie de transactionelevisie intact laten, maar ieder een eigen
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kleur hieraan geven. De eerstehiervan is de verzameling van theorieën die men
collectief sociale vergelijkingstheorie noemt. Een aantal hiervan wordt kort
besproken.Bij de billijkheidstheorie wordt iets langer stil gestaan.De toepassing
hiervan op het terrein psychosociale arbeidsbelasting en werkstress wordt
behandeld.Vervolgens komt de symptoomperceptie-theorieaan bod. In dit kader
is het begrip negatieve affectiviteit ontwikkeld. Dit begrip heeft fundamentele
gevolgen voor vragenlijstonderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress.Op de billijkheidstheorie en negatieveaffectiviteit wordt in het derde
deel van het proefschrift teruggekomen.
In hoofdstuk 4 wordt de literatuur behandeld die ingaat op het meten van
psychosocialearbeidsbelastingen werkstressin het algemeen,en op de vragenlijstmethode in het bijzonder. Voor- en nadelen van de vragenlijstmethode en
alternatieven hiervoor komen aan bod. De conclusie van deze bespreking is dat
een zwart-wit discussievoor of tegen het gebruik van zelfbeoordelingsmethoden
niet zinvol is. Het is verstandigerte bekijken welke aspectenbeter kunnen worden
gemeten met een zelfbeoordelingsmethode,en welke beter met alternatieve
methoden.
Vervolgens wordt de aandachtgevestigdop een belangrijke en terechtekritiek ten
aanzienvan het werken met een zelfbeoordelingsmethode:de zogenaamdetriviality
trap. Dit houdt in dat psychosociale arbeidsbelastingen werkstress op vergelijkbare
manieren en in vergelijkbare bewoordingen worden bevraagd, zodat er schijncorrelaties ontstaan tussen deze twee. Met dit probleem wordt in het tweede deel van
dit proefschrift bij de schaalconstructierekening gehouden.
Het laatste deel van hoofdstuk 4 slaat een brug naar de schaalconstructie.Aan de
hand van het integraal model van Beehr en Newman (1978) wordt bekeken, op
welke gebieden van een zelfbeoordelingsmethodeeen zinvolle bijdrage mag
worden verwacht en op welke gebieden niet. Het hoofdstuk sluit af met een
bespreking van de praktijkeisen die aan een zelfbeoordelingsmethodeop het gebied
van psychosociale arbeidsbelastingen werkstresskunnen worden gesteld.
Hoofdstuk 5 behandelt de achtergrond en het ontwerp van de zelfbeoordelingsschalen die in dit proefschrift worden ontwikkeld. Aansluitend bij de conclusies
uit eerdere hoofdstukken, wordt als methode voor het komen tot te meten
begrippen gebruik gemaakt van een facetanalyse.Uit 50 bestaandeinstrumenten
voor het meten van psychosociale arbeidsbelastingen werkstress worden de
gemeten begrippen verzameld. Dit levert als opmerkelijk resultaat dat er op de
terreinen van persoonskenmerkenen coping geen begrippen worden gevonden,
waarover qua wenselijkheid en wijze van meten consensusbestaat.De grootste
gemene deler van het huidige instrumentarium lijkt te bestaan uit begrippen die
betrekking hebben op de arbeidstaak, de context waarin die arbeidstaak wordt
uitgeoefend, en de mogelijke gevolgen van de arbeid voor de werknemer.
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Het resultaat van de facetanalysewordt als startmateriaalgebruikt voor het
construerenvan een itempool bestaandeuit ruim 400 vragen,verdeeld over 27
itemverzamelingen.
Het laatstedeel van hoofdstuk5 gaatin op de keuzevan te metenbegrippenin
de itempool, het ordenenvan items in de itemverzamelingen,
en de keuzevan het
type antwoordmogelijkhedenper itemverzameling.Hierbij speleninhoudelijkemaar
ook pragmatischeafwegingeneen rol.
Hoofdstuk 6 bespreekthet schaalconstructie-onderzoek.
Het hoofdstukopentmet
een besprekingvan de techniek die voor de schaalconstructie
wordt gebruikt:
Mokken-analyse.Het schaalcoristructie-onderzoek
werd uitgevoerd bij twee
gezondheidszorginstellingen
en een productiebedrijf.Voor de schaalconstructie
werd een ontwikkelgroepen een testgroepgemaakt.De schaalconstructie
verliep
volgens een van te voren opgesteldstappenplan,en vond in eersteinstantie plaats
bij de ontwikkelgroep.Na vijf analysestappen
was een verzamelingvan schalen
geconstrueerdmet goedetot acceptabelemeettechnische
(schaaleigenschappen
baarheid, betrouwbaarheid,schaallengte,spreiding van de itemgemiddeldenover
de potentiële antwoordrange,acceptabeleonderlingeredundantie,hoeveelheid
schendingenvan de assumptievan dubbelemonotonie).
Vervolgenswerd bij de testgroeponderzochtwelke schaalkwaliteitende ontwikkelde schalenhadden.Op grond hiervanviel een aantalschalenaf. De uiteindelijke
vragenlijstbevat26 Mokken-schalenmet redelijketot goedeschaalkwaliteitenen
drie blokken met losse restitems.De vragenlijst kreeg de naam "Vragenlijst
Beleving en Beoordelingvan de Arbeid" (VBBA) mee.
Op een onderzoekspopulatie
afkomstiguit eH verschillendeorganisaties,met een
zeer heterogenesamenstelling,werden de schaalkwaliteitenvan 15 schalen
opnieuwgetest.De resultatenwekenniet veel af van die uit het eerdereschaalconstructie-onderzoek.Alle schalenbleken opnieuw redelijke tot goede Mokkenschalente zijn.
Het laatste deel van hoofdstuk 6 slaat een brug naar het derde deel van het
proefschrift. Met behulp van een exploratieve factoranalyse wordt een eerste
verkenning uitgevoerd van de structuur van psychosocialearbeidsbelastingen
werkstress.PsychosocialearbeidsbelastingblUkt te ordenente zijn in drie factoren:
psychologischetaakeisen,sociaal-organisatorische
aspectenenregelmogelijkheden.
Werkstressvalt uiteen in twee factoren:spanningen welbevinden.
In hoofdstuk 7 wordt dieperingegaanop de vraagnaarde structuurvan psychosociale arbeidsbelasting
en werkstress.Hiertoewordentweeanalysesuitgevoerd:een
tweede-ordeanalysevan de inteme consistentieen eenconfirmatorischefactoranalyse.Dezeanalyseswordenuitgevoerdop eenbestandvanêéngezondheidszorginstelling en drie productiebedrijven.
Uit de tweede-ordeanalysevan de interne consistentieblijkt dat de gevonden
structuuruit de exploratievefactoranalysein hoofdstuk6 redelijk voldoet, maar
zeker niet zonder problemen is.
2t8
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Met de confirmatorische factoranalysewordt gezocht naar een verbeterde structuur.
De confirmatorische factoranalyseis bovendien gericht op een aantal additionele
vragen: Is het hele gebiedpsychosocialearbeidsbelastingen werkstresste herleiden
tot één onderliggende dimensie van algemene onvrede of heeft het zin om
afzonderlijke factoren te onderscheiden?Hoeveel afzonderlijke factoren zijn in dit
geval nodig?
Een laatstevraag heeft betrekking op het demand-controlmodel. Hierin wordt het
begrip decision latitude opgevoerd, dat is opgebouwd uit de onderdelen skill
variety en task authority. In de confirmatorische factoranalyse wordt de vraag
gesteldhoe het begrip decision latitude moet rvordengeoperationaliseerd,gegeven
de beschikbareverzameling van Mokken-schalen.Ten behoeve van deze analyse
is opnieuw een ontwikkelgroep en een testgroepgeconstrueerd,middels het trekken
van random steekproevenuit het beschikbarebestand.
De confirmatorische factoranalysewerd uitgevoerd middels een analyseplanvan
vier stappen. De analyse leverde heldere antwoorden op de gestelde vragen. De
Mokken-schalen zijn niet goed te herleiden tot één onderliggendedimensie van
algemene onvrede. Het heeft derhalve zin om meerderedimensies te onderscheiden
in psychosociale arbeidsbelastingen werkstress.De structuur die het beste bleek
te voldoen was de volgende. Psychosocialearbeidsbelastingheeft vier dimensies:
psychologischetaakeisen,veelzijdigheid,regelmogelijkhedenen socialeondersteuning. De schalen die deze laatste dimensie afdekken blijken onderling nogal
redundant te zijn. Werkstressheeft twee dimensies:spanningen welbevinden. De
gevonden structuur van zes dimensies blijft de beste, ongeacht of deze structuur
wordt beschrevendoor het volledige aantalvan negentienbeschikbareschalen,dan
wel door een minimum van twaalf schalen (twee per dimensie). Wat betreft het
begrip decision latitude levert de confirmatorischefactoranalyseals resultaat,dat
het beter is om de dimensiesveelzijdigheid en regelmogelijkhedenals afzonderlijk
te behandelen.
De gevonden dimensiestructuur is onderzocht op generaliseerbaarheid.Afzonderlijke passing van de structuur op een groep werknemers in de gezondheidszorg
versus een groep werknemers in productiebedrijven leverde nagenoeg dezelfde
passingsmatenop.
Een laatste stap die in hoofdstuk 7 wordt gezet is, om in de gevonden dimensiestrxctuur relaties aan te brengen tussende psychosocialearbeidsbelasting-dimensies
en de werkstress-dimensies.Dit levert een redelijk goed passend model op.
Psychologische taakeisen en sociale ondersteuning hangen hierin samen met
spanning. Alle psychosociale arbeidsbelasting-dimensieshangen samen met
welbevinden.
In hoofdstuk 8 worden de verbanden tussen psychosocialearbeidsbelastingen
werkstressnader onderzocht.Is er sprakevan een algemeeneffect van psychosociale arbeidsbelasting op werkstress of is er sprake van differentiatie in meerdere
werkstressmechanismen,zoals wordt gepostuleerdin het vitamine-model?
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Een aantal inhoudelijk relevanteonderwerpenwordt tegelijkertijd aangesneden:
de verstorenderol van negatieveaffectiviteit,het gewensteanalyse-niveau,
en de
rol van ervarenonbillijkheid.
Na te hebben besprokenhoe de begrippennegatieveaffectiviteit en ervaren
onbillijkheid in het onderzoekzijn geoperationaliseerd,
volgt eenuiteenzettingover
de gebruikte analysetechniek:
multi-level analyse.De gegevensvoor de analyse
zijn afkomstig van een gezondheidszorginstelling.
Van dezeinstelling is precies
beschrevenwelke individuen werken binnen welke afdelingen binnen welke
organisatie-onderdelen.
De analyseprobeertde individuelebelevingvan spanning
en welbevinden te verklaren vanuit persoonsgegevens,
negatieveaffectiviteit,
ervarenonbillijkheid en psychosocialearbeidsbelasting.
Het effect van psychosociale arbeidsbelasting
is hierbij onderzochtop drie analyse-niveaus
tegelijkertijd: de
individuele werknemer,de afdeling en het organisatie-onderdeel.
Er blijkt inderdaad sprake te zljn van een verstorend effect van negatieve
affectiviteit.Dit is groterbij spanningdanbij welbevinden.Toch levertpsychosociale arbeidsbelasting
een significanteeigenbijdrageaande verklaringvan zowel
spanningals welbevinden,bovenopde verklaardevariantiedoor persoonskenmerken en negatieveaffectiviteit. De verklaring van spanningblijkt voor een groter
deel te moeten worden gezochtop het individuele verklaringsniveaudan bij
welbevinden. Bij welbevinden speelt het afdelings- en organisatieniveaueen
belangrijkererol. De multi-level analyselaatzien hoe de begrippenspanningen
welbevinden, beide gemeten met een zelfbeoordelingsmethode,
systematisch
verschillenin de matewaarinze samenhangen
met de verschillendeverklaringsniveaus(individu, afdeling, organisatie)en predictoren.Dit werpt een nieuw licht
op de discussieover het al dan niet subjectiefz4n van vragenlijstgegevens.
Een
laatsteopmerkelijkevondstop dit gebiedis, dat met het onderzochtemodel en het
beperkteaantalvariabelendat hierin is opgenomen,nagenoegalle variantie kon
worden verklaard op het boven-individueleverklaringsniveau(afdelingen en
organisatie-onderdelen).
Wat betreft de aard van de verbandentussenpsychosocialearbeidsbelastingen
werksfresswerdeneenaantalaanwijzingengevondendie er op duidendat er eerder
sprake is van differentiatie in meerderewerkstressmechanismen,
dan van één
algemeenwerksffessmechanisme.
Dit bevestigtde uitgangspuntenvan het vitaminemodel. Binnen dit model spelen non-lineaireverbandentussenpsychosociale
arbeidsbelasting
en werkstresseenbelangrijkerol. In hetlaatstedeelvanhoofdsÍuk
8 zijn dezeverbandennader onderzocht.Geheelvolgens de predictiesvan het
vitamine-modelwerdennon-lineaireverbandengevondentussenpsychologische
taakeisenen spanning,tussenregelmogelijkheden
en spanning,en tussenveelzijdigheid en welbevinden.Er werd echtertevenseennon-lineairverbandgevonden
tussenpsychologischetaakeisenenwelbevinden.Dit verbandwordt niet voorspeld
door het vitamine-model.

220

De voorspellendewai
ziekteverzuimstaatce
negatieveaffectivite
ziekteverzuim(gedun
zoek) hiermeekan wo
gezondheidszorgins
Voor zowel de verzui
beste te voldoen. wi
spa
arbeidsbelasting,
welbevindenworden
en negatieveaffectiv
de verzuimduur.maa
voorspellervan zowe
veelzijdigheidvanhe
heeft op zowel de ver
onderzochtdateenre
toelaat.Hierdoor wor
gedaan.

In hoofdstuk 10 wot
proefschriftoverzich
gens komen aan bo(
algemeneonvrede,he
verstorenderol van
meerdereverklarings
smechanismen,het b
ziekteverzuim.Dezen
. de beleving en beoo
Vervolgenswordend
van de onderzoeksr

De voorspellende waarde van psychosocialearbeidsbelastingen werkstressvoor
ziekteverzuim staatcentraal in hoofdstuk 9. Van de gevondendimensiestructuur,
negatieve affectiviteit en ervaren onbillijkheid wordt onderzocht, in hoeverre
ziekteverzuim (gedurendeeen periode van een halfjaar na het vragenlijstonderzoek) hiermee kan worden voorspeld. Dit onderzoekvindt opnieuw plaats bij een
gezondheidszorginstelling.
Voor zowel de verzuimfrequentieals de verzuimduur blijkt het LISREL-model het
beste te voldoen, waarin ziekteverzuim wordt voorspeld door psychosociale
arbeidsbelasting,spanning, welbevinden, en ervaren onbillijkheid. Spanning en
welbevinden worden in dit model voorspeld door psychosocialearbeidsbelasting
en negatieve affectiviteit. Ervaren onbillijkheid blijkt een goede voorspeller van
de verzuimduur, maar niet van de verzuimfrequentie.Spanning blijkt een goede
voorspeller van zowel de verzuimfrequentie als de verzuimduur te zijn, evenals
veelzijdigheid van het werk. Opmerkelijk is dat welbevinden een significant effect
heeft op zowel de verzuimfrequentieals de verzuimduur, totdat een model wordt
onderzocht dat een rechtstreekseffect van veelzijdigheid van het werk op verzuim
toelaat. Hierdoor wordt het effect van welbevinden op verzuim kenneliik teniet
gedaan.
In hoofdstuk 10 worden de belangrijkste resultaten uit het derde deel van het
proefschrift overzichtelijk besprokenen voorzien van commentaar.Achtereenvolgens komen aan bod: het tekort schieten van een verklaring in termen van
algemene onvrede, het tekort schietenvan het koepelbegrip decision latitude, de
verstorende rol van negatieve affectiviteit, de meerwaarde van onderzoek op
meerdere verklaringsniveaus tegelijkertijd, de differentiatie in meerdere werkstressmechanismen, het bestaan van non-lineaire effecten, en de voorspelling van
ziekteverzuim. Deze resultatenworden geïntegreerdtot een multi-level model voor
. de beleving en beoordeling van psychosociale arbeidsbelastingen werkstress.
Vervolgens worden de beperkingenvan het onderzoekbesprokenen de betekenis
van de onderzoeksresultatenvoor de praktijk.
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