
Coronel Instituut

Depressie in de spreekkamer; 
Probleem of uitdaging?! 

 
Karen Nieuwenhuijsen 
 
Gabe de Vries 
 
 

maandag 25 november 2013 
 

Kringavond Amsterdam  



Coronel Instituut

Inhoud 

• Depressie & verzuim 
• Depressie & functioneren  
• Depressie in uw spreekkamer 
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• Beloop: focus op conflict 
• Discussie 

 
 



Coronel Instituut

Wilt u allen gaan staan? 

 
 

 
 

 
 



Coronel Instituut

Aan de FNV vakbondsnorm voor zittend 
werk (<5 uur per dag) voldoe ik…. 

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(40-60%) Vaak-altijd 



Coronel Instituut

Aan de FNV vakbondsnorm voor zittend 
werk (<5 uur per dag) voldoe ik…. 

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(40-60%) Vaak-altijd 



Coronel Instituut

Aan de FNV vakbondsnorm voor zittend 
werk (<5 uur per dag) voldoe ik…. 

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(40-60%) Vaak-altijd 



Coronel Instituut

Wilt u allen gaan staan? 

 
 

 
 

 
 



Coronel Instituut

Verzuimende werknemers met een 
depressieve stoornis zie ik in mijn 

spreekkamer  
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig 
 (paar keer pw) 

Vaak-altijd  
(elke dag) 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(paar keer pw) 

Vaak-altijd  
(bijna elke dag) 

Verzuimende werknemers met een 
depressieve stoornis zie ik in mijn 

spreekkamer 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit 
Regelmatig  

(paar keer pw) 
  

Vaak-altijd  
(bijna elke dag) 

Verzuimende werknemers met een 
depressieve stoornis zie ik in mijn 

spreekkamer 



Coronel Instituut

Wilt u allen gaan staan? 

 
 

 
 

 
 



Coronel Instituut

Een depressieve werknemer is binnen 6 
maanden weer aan het werk 

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig 
(40-60%) Vaak-altijd 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig 
 (40-60%) Vaak-altijd 

Een depressieve werknemer is binnen 6 
maanden weer aan het werk 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(40-60%) Vaak-altijd 

Een depressieve werknemer is binnen 6 
maanden weer aan het werk 



Coronel Instituut

Wilt u allen gaan staan? 

 
 

 
 

 
 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig 
 (40-60%) Vaak-altijd 

De terugkeer naar werk, hoe vaak zie je 
stagnatie 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(40-60%) Vaak-altijd 

De terugkeer naar werk, hoe vaak zie je 
stagnatie 



Coronel Instituut

 
 
 

 
 

 
 

Zelden tot nooit Regelmatig  
(40-60%) Vaak-altijd 

De terugkeer naar werk, hoe vaak zie je 
stagnatie 



Coronel Instituut

Depressie en verzuim, de cijfers 
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 Depressie:  
- 8-9 keer vaker verzuim dan gezonde werknemers 
- 2 keer vaker verzuim dan RA of HVZ 
 
 
 Klinische factoren  10% variatie verzuim 
 Klinische behandeling  geen volledig werkherstel  
 

Vd Werff (2010) Timbie (2006) Hees (2013) 
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Verzuim om psychische redenen: 51.754 werknemers 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Bron: Roelen, 2012) 



Coronel Instituut

Aandoening 3 
mnd. 

6 mnd. 12 mnd. 24 mnd. Geen RTW 

Spanningsklacht 68% 85% 95% 98% 2% 
Stress & angst 44% 70% 89% 96% 4% 
Stemming 22% 44% 70% 86% 14% 

(Bron: Roelen, 2012) 
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Depressie en 
verzuim; het 
functioneren 

 
 
 

 



Depressieve  
stemming 

prikkelbaarheid 
angst & paniek 

vijandigheid 

gevoel van schuld  
en waardeloosheid 

gedaalde concentratie 
geheugenproblemen 

piekeren 

minder energie 
minder motivatie 

vermoeidheid 
terugkerende  

gedachten aan de  
dood 

slaapproblemen 

Depressie: de symptomen 
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Cognitieve 
problemen 

gebrek aan energie 
concentratie problemen 
geheugen problemen 
moeite met ordenen en prioriteren 

Sociale problemen teruggetrokken 
vlak 
prikkelbaar  

Fysieke problemen weinig energie 
lichamelijke klachten 

Emotionele 
problemen 

suïcide gedachten 
zich niet begrepen voelen 
gevoelens van waardeloosheid doordat 
taken niet volbracht worden 
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 Werk niet af 
 Samenwerking problemen 
 Vergissingen, fouten, bijna ongelukken 
 Social isolatie 
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 Persisterende problemen 
 Meer problemen dan (1) 

gezonden, (2) RA patiënten. 
 

 Na klinisch herstel: 
problemen blijven 
voortbestaan (?). 
 

◦ 1. Adler, 2006 
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 Functioneren  
 Fysieke klachten  
 Beslissingen  
 Veiligheid 

 
 

 Haslam 2005 
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Arbeidsbelasting: 
 Werkdruk 
 Regelruimte 
 Sociale steun 
 Perspectief 
 Werk / thuis 

Productiviteit 

Funtioneren 

Persoon:  
• Coping 
• Ernst depressie 
• Persoonlijkheid 
• Perceptie 
• Conflict 
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 Studie Slebus (2008) 

 61 Verzekeringsartsen (VA 

 

 Uitkomst: de 10 belangrijkste aspecten bij 
WIA-beoordeling depressie  

 Voor BA: hulpmiddel in kaart brengen 
beperkingen 
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Slebus FG, Kuijer PP, Willems JH,  Frings-Dresen MH, Sluiter JK. Work Ability in Sick-Listed Patients with 

Major Depressive Disorder. Occup Med 2008;58:457-479 

Aandacht kunnen 
opbrengen Kunnen inprenten 

Aandacht kunnen 
volhouden 

Routinewerkzaamheden 
kunnen uitvoeren 

Zich kunnen concentreren Gestructureerd werk 
kunnen uitvoeren 

Handelingen kunnen 
afmaken Zaken kunnen herinneren 

Adequaat kunnen reageren Zelfstandig kunnen 
handelen 
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Depressie in de spreekkamer en 
belastbaarheids bepaling 

Proces contingent niet geslaagd; 
Complicerende factoren 
 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 

3
2 
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Te beinvloeden factoren 

Arbeidsbelasting: 
 Werkdruk 
 Regelruimte 
 Sociale steun 
 Perspectief 
 Werk / thuis 

Productiviteit 

Funtioneren 

Persoon:  
• Coping 
• Ernst depressie 
• Persoonlijkheid 
• Perceptie 
• Conflict 
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Hoe positiever, hoe eerder aan het werk? 
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 188 werknemers 

 
 Verwachting terugkeer > 3 maanden voorspelde duur 

terugkeer 
 
 Opvallend: ongeacht ernst van de klachten 
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 RTW Self efficacy: de verwachting hebben bij 

terugkeer naar werk aan de taakeisen en werkrol te 
kunnen voldoen. 
 
 RTW Outcome expectancy: denken binnen een 

bepaalde tijd weer teruggekeerd te zijn op het werk. 
 
 Gezondheidsbeleving: Hoe is over het algemeen uw 

gezondheidstoestand? Slecht-zeer Goed 
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Werknemers: (Brouwers 2009, Nielsen 2011, 
Nieuwenhuijsen, 2013);  
Vangnet populatie (Audhoe, 2012) 
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Zonder conflict eerder aan het werk? 
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 Wat is een conflict 
 Wat is het belang van het conflict 
 Waar zit het conflict 



Coronel Instituut



Coronel Instituut

Welke factoren 
(werk, persoonlijke 
en overige factoren) 
hebben er aan 
bijgedragen het werk 
weer succesvol te 
hervatten 
Werknemers, 
werkgevers en 
bedrijfsartsen 
 

 Eén vraag 
 Keus voor stakeholders 
 Verzamelen van 

statements 
 Prioriteren en clusteren 

van statements 
 Analyse Ariadne 
 Keus voor aantal 

clusters 
 Keus voor benaming 

clusters 
 Ranking 

 

statemen
t nr Nederlands 

Mean all 
participa

nts 
Mean 

patients 

Mean 
supervis

ors 

Mean 
occupatio

nal 
physician P 

Cluster 1 Positieve  zelfperceptie 3.56 3.5 3.51 3.69 0.74 

57 
Gevoel hebben serieus 
genomen te worden 4.01 4.46 3.58 4 

49 
Werknemer kent en geeft 
zijn grenzen aan 3.62 3.23 3.79 3.84 

56 
Het hebben van 
perspectief 3.50 3.15 3.68 3.67 

50 
het werk kunnen 
relativeren 3.12 3.15 3 3.22 

Cluster 2 
Aanpassen van de 
werksituatie 3.30 3.03 3.25 3.62 0.02 

8 

Stress verminderen, door 
tijdelijk wegnemen van 
stressvolle taken 4.07 3.62 4.11 4.47 

4 

Aanpassen van het werk 
in hoeveelheid en/of 
taken 4.04 3.23 4.11 4.78 

10 

Duidelijkheid over taken 
en verwachtingen op het 
werk 3.77 3.08 4.23 4 

42 

Aanpassen van het werk 
in  complexiteit en 
verantwoordelijkheden 3.96 3.85 3.58 4.44 

15 
goed werkklimaat, fijne 
werksfeer 3.42 3.46 3.47 3.33 

52 

Werk hervatten met 
bekende, niet-complexe  
taken 3.36 3.08 3.32 3.67 

33 

Werknemer bepaalt zelf 
zijn werktempo en deelt 
zijn eigen werk in 3.21 3 2.84 3.78 
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Bevorderende factoren Nl 
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Top 5 Bedrijfsartsen 
• aanpassen van het werk in 

hoeveelheid en/of taken  
• tijdelijk wegnemen van 

stressvolle taken 
• aanpassen van het werk in 

complexiteit en 
verantwoordelijkheid  

• regelmatig gesprek tussen 
werkgever en werknemer  

• duidelijkheid over 
reintegratie traject  

Top 5 Werknemers 
• serieus genomen te 

worden 
• goede diagnose en 

verwijzing 
• voldoende rust in je hoofd 

 
• werknemer vindt zijn werk 

leuk  
• herstel van energie-niveau  

Bevorderende factoren Nl 
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Top 5 Bedrijfsartsen 
• comorbiditeit (o.a. 

verslavingsproblematiek) 
• veeleisend, te 

prefectionistisch en te 
weinig zelfvertrouwen 

• te weinig bescherming en 
ondersteuning  

• een werkconflict 
• niet kunnen reflecteren 

over eigen functioneren 

Top 5 Werknemers 
• piekeren, concentratie en 

geheugen problemen 
• moe, geen energie 
• te depressief 
• te snel het werk hervat 
• te veeleisend, te 

prefectionistisch en te 
weinig zelfvertrouwen 

Belemmerende  factoren Nl 
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Bevorderende factoren Suriname 
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Suriname 
 
• Gericht op rol in de groep 

 
• Werkgever is verantwoordelijk 

voor werkhervatting 
• Werkhervatting in twee stappen 

 
• Bemiddeling van werkgever en 

hulpverlening 
 

• Steun van sociaal netwerk 

Nederland 
• Gericht op persoonlijke 

ontwikkeling 
• Werknemer is (mede) 

verantwoordelijk voor 
werkhervatting 

• Stapsgewijze werkhervatting 
op basis van gezamenlijk 
plan 

• Steun van hulpverlening 

Bevorderende factoren Nl / Sr 
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Aandachtspunten 

Arbeidsbelasting: 
 Werkdruk 
 Regelruimte 
 Sociale steun 
 Perspectief 
 Werk / thuis 

Productiviteit 

Funtioneren 

Persoon:  
• Coping 
• Ernst depressie 
• Persoonlijkheid 
• Perceptie 
• Conflict 
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Vragen en opmerkingen? 
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