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Waarom ons druk maken 
over werk?

Omdat ….
• … we meer tijd aan werk besteden dan aan welke andere 
activiteit dan ook
• … een voltijder de helft van de ‘wakker‐tijd’ aan werk 
besteedt

• … veel privétijd wordt besteed aan werk: overwerk, reistijd, 
en praten/nadenken over werk

• … alleen onszelf, maar ook onze omgeving beïnvloedt
• … we langer moeten doorwerken
• … werk veel positiefs kan opleveren
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Werk heeft veel positieve kanten

• Financiële onafhankelijkheid; inkomsten creëren 

nieuwe “resources”

• Structuur in de dag/week

• Mogelijkheden voor zelfontplooiing

• Sociale contacten, gemeenschappelijk doel

• Sociale identiteit en eigenwaarde

• Respect van anderen 

• Geluk en gezondheid: werkende mensen zijn gelukkiger en 

gezonder dan werklozen

Maar werk heeft ook
gezondheidsrisico’s

•Veel EU werknemers vinden dat hun gezondheid in gevaar is 
door het werk: 28% 

•Veel NL werknemers ervaren werkstress: 
30%: ≥ 7 (op 10 puntsschaal)

• Stress‐gerelateerde klachten belangrijke reden voor 
arbeidsongeschiktheid (ca. 40% ‘instromers’: ‘psychisch’)

•Werkstress heeft ook negatieve gevolgen voor organisaties

European Working Conditions Survey, 2010; Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2013; 
Houtman & De Jonge, 2013



Waar liggen stressrisico’s in het werk?

Te hoge taakeisen

(te hoge werkdruk en cognitieve/emotionele/fysieke belasting)

Te weinig …

• … regelmogelijkheden (autonomie)

• … uitdaging/betekenis

• … taakvariatie

• … feedback

• … waardering/eerlijke beloning

• … sociale contacten/steun

Kompier, 2013

werkkenmerken

motivatie

stress stress

Aard en context van werk veranderen
snel en ingrijpend

• Hoog werktempo 
• Hogere prestatie‐eisen (meer efficiency, kostenreductie)
• Steeds meer ‘hoofdwerk’ en ‘mensenwerk’
• Meer onregelmatige en flexibele werktijden
• Bredere en flexibele inzet van werknemers (‘employability’)
• Lastige werk‐privé balans
• Minder baanzekerheid
• Veranderende beroepsbevolking

Kompier, 2006



En we moeten nog even door ….

Maar de realiteit van alledag:
• Meer dan helft Europese 45‐64 jarigen niet werkzaam
• We worden ouder, maar niet gezond ouder
• Laag opgeleiden hebben gezonde levensverwachting van 

51 jaar (lange blootstelling, zwaar werk, leefstijl)
• Minder dan helft oudere NL werknemers (55+) denkt huidige

werk voort te kunnen zetten tot 67 jaar
• Bijna 60% oudere NL werknemers (55+) wil niet tot 67 jaar

werkzaam blijven
• Slechts 20% van NL werknemers kan en wil tot 67 jaar

doorwerken
• Veel NL werkgevers investeren weinig in ‘duurzame

inzetbaarheid’ en in ‘duurzaam werk’

Eurostat; CBS; Nationale  Enquête Arbeidsomstandigheden, 2013; Van Dalen & Henkens, 2013; Conen, 2013

Dus van belang …

• Gezond en ‘duurzaam’ werk voor ‘jong’ en ‘oud’

• Voortdurend goede afstemming belasting‐belastbaarheid

• Voldoende herstel binnen en buiten werksituatie



Vormen stress en vermoeidheid een gezondheidsrisico?

Maar niet meer functioneel als stressreacties …
• … heel frequent optreden (‘stress reactivity’) en vooral
• … langdurig aanhouden na blootstelling aan stress‐situatie
 onvolledige ‘stress recovery’ cumulatie van vermoeidheid en stress

Geurts & Sonnentag, 2006; Geurts, Beckers & Tucker, 2014

Op zich zijn dit ‘normale’ en 
functionele reacties op taakeisen en 
bedreigende situaties
http://www.youtube.com/watch?v=OdOOIxcUjAs

acute 
vermoeidheid/

stress
onvolledig

herstel
na werktijd

suboptimale
toestand

cumulatie
belastings-

effecten

Inspanning‐herstel model 
(Meijman & Mulder, 1998)

chronische
gezondheids
problemen

compensatoire
inspanning

Geurts, Beckers & Tucker, 2014



werk vermoeidheid/
stress

gezondheids
problemen

Geurts, 2011; Geurts & Sonnentag, 2006

intern
herstel

extern
herstel

Model van werk, stress en herstel

micropauzes
langere pauzes

vrije avonden/weekenden
vakanties

Wat bevordert intern herstel ?

• Goede werk‐rustregeling (werkgever)

• Gezond ontwerp van de functie (werkgever):

‐ Hoge (maar niet te hoge) taakeisen

‐ Voldoende regelmogelijkheden om vermoeidheid/stress te voorkomen:

• taakeisen bijstellen (lager tempo)

• overschakelen op lager niveau van informatieverwerking

• zwaardere en lichtere taken afwisselen (taakvariatie) 

• hulp van collega’s of leidinggevende inschakelen (sociale steun)

• pauze‐momenten zelf inplannen (‘worktime control’)



extra intensieve 
werkdag

(veel examens + 
geen pauze)

langdurig verhoogde  
adrenaline‐niveaus

tijdens werkdag na afloop van werkdag

subjectieve klachten

Rijexaminatoren

Meijman, Mulder, Van Dormolen & Cremer, 1992

inspannend/stressvol 
werk

meer vermoeid
meer preoccupatie met werk

minder actief gedrag 
slechter slapen

Van Hooff, Geurts, Kompier & Taris, 2007

tijdens werkdag na afloop van werkdag

WetenschappersWetenschappers



herstel

Cognitie
(denken)

Emoties
(voelen)

Gedrag
(doen)

Wat beïnvloedt extern herstel ?

Geurts, 2011, 2014

Gedrag



Excessief en langdurig 
overwerken

• Chronische vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, 
verstoringen immuunsysteem

• Nadelige effecten vallen mee bij:
‐matig overwerk
‐ gezond en plezierig werk
‐ eigen keuze

Beckers, 2008; Van der Hulst, 2003; Van der Hulst & Geurts, 2001

Actieve vrije tijdsbesteding

Fysieke activiteiten (bewegen en sporten)

• goede afleiding van piekergedachten

• ‘feel‐good effect’ (via psychologische factoren en  

‘brein‐hormonen’ met anti‐depressieve werking)

• fysieke fitheid bevordert fysiologisch herstel van stress

Hoe zit het met andere vrije tijdsbesteding?

• Soort activiteit minder van belang

dan ervaring van die activiteit!

Lox, Martin Ginis & Petruzello, 2010



Cognitie

stressor stressor

anti
cipa

tie traag herstel
herbeleving

tijd

‘Prolonged Activation Model of Stress’

Brosschot et al., 2005

Ons lichaam reageert vaak op stress‐situaties
die helemaal niet optreden!



Piekergedachten

‘verlengde’ fysiologische 
stressreactie

Persistente, oncontroleerbare en negatieve gedachten over stressor

afleiding

Glynn et al., 2002; Hall, et al, 2004; Radstaak et al., 2011, 2013; 
Brosschot et al., 2006, 2010; De Bloom, et al., 2012; Kompier et al., 2012; Verkuil, 2010

Emoties



De kracht van positieve emoties

‘Affect restoration’ (‘mood repair’) is 
essentieel element van het herstelproces

Positieve emoties…
• … verdringen negatieve emoties
• … brengen fysiologische stressreacties tot rust
• … verbreden het blikveld 
(Broaden and Build Theory, Fredrickson, 2001)

+ +Tijdscontrole

Korte vakanties Wintersport Lange 
zomervakanties

Plezier ontleend aan 
activiteiten

+ + + 

Ontspanning + +
‘Detachment’ (’loskomen’) +

niet gemeten

Plezier en ontspanning
verklaren toename welbevinden

tijdens vakantie

De Bloom, Geurts & Kompier, 2010, 2011, 2012, 2013

Welbevinden



Do’s and Don’ts

Do’s and Don’ts: 
werkgever

• Bied gezond en ’duurzaam’ werk in goede

werkomstandigheden:

‐ voldoende regelmogelijkheden, afwisseling en sociale steun

‐ geen te hoge werkbelasting

‐ goede werk‐rusttijdenregeling (liefst met ’werktijdcontrole’)

• Zorg voor goede balans belasting‐belastbaarheid

(jaargesprekken)

• Voorkom veelvuldig en langdurig overwerken

• Zie toe op tijdige en voldoende verlofopname



• Benut regelmogelijkheden, bijv. bij vermoeidheid:
‐ neem even een korte pauze
‐ doe iets minder belastends
‐ vraag tijdig hulp van collega of leidinggevende

• Houd eigen balans belasting‐belastbaarheid in de gaten
• Bewaak goede werk‐privébalans
• Werk niet chronisch en/of dwangmatig over
• Beperk piekeren, zoek liever positieve afleiding
• Besteed vrije tijd aan plezierige en ontspannende activiteiten
• Zorg voor voldoende beweging en gezonde leefstijl

Do’s and Don’ts:
individuele werknemer

Dank u voor uw aandacht!
Nog even … zie volgende pagina!

Sabine Geurts
s.geurts@psych.ru.nl

Vrouwen in de Spotlight, 2014



Bent u werkzaam, voelt u zich vaak vermoeid en sport u op dit moment nog niet
regelmatig? Dan is Running Therapy misschien iets voor u!

Op dit moment doen wij, in het kader van een promotieonderzoek van Juriena de Vries, 
een interventieonderzoek bij studenten die vermoeid zijn en nog niet geregeld sporten
(www.runtervention.nl). Zij lopen gedurende een periode van 6 weken, 3x per week hard: 
2x per week onder begeleiding van een professionele running therapeut, en 1x per week 
zelf. 

Wij willen dit onderzoek (vermoedelijk najaar 2014/voorjaar 2015) gaan herhalen bij
werkende mensen met vermoeidheidsklachten. Mocht u zelf interesse hebben, dan kunt
u dit alvast laten weten via een emailtje aan Juriena de Vries (j.devries@psych.ru.nl). U 
kunt de informatie natuurlijk ook doorsturen naar andere mogelijk geïnteresseerden. 
Deelname is kosteloos.

Met vriendelijke groet, 
Sabine Geurts


