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Samenvatting 

Dit rapport doet verslag van de nameting van het project ‘Psychosociale arbeidsbelasting op de 

Spoedeisende hulp (SEH)’ uitgevoerd in de zomer van 2019 door Universiteit Leiden in opdracht van 

Stichting IZZ en de deelnemende ziekenhuizen. Deze nameting heeft tot doel na te gaan in hoeverre het 

project heeft geleid tot een verbetering van het organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting, 

de werkfactoren, en gezondheid/welbevinden van de medewerkers van de betrokken SEH-afdelingen. 

Daarmee is dit na de rapportage over de startmeting in het voorjaar van 2017 (o.b.v. 19 SEH-afdelingen) 

en de rapportage over de tussenmeting in de zomer van 2018 (o.b.v. 15 SEH-afdelingen), het derde en 

afsluitende onderzoeksverslag van dit project. 

 

Binnen de periode voorjaar 2017 – zomer 2019 hebben de SEH-afdelingen maar liefst 358 initiatieven 

genomen om de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH te reduceren. De initiatieven richten zich met 

name op het verbeteren van de psychosociale ondersteuning voor medewerkers, de personeelsbezetting, 

de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten, en herstel tijdens het werk. Daarnaast hebben 8 

van de 15 ziekenhuizen in het afgelopen jaar de interventie ‘InDialoog’ doorgevoerd om het 

organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting te verbeteren.   

 

Aan de nameting van het onderzoek hebben 656 medewerkers van de 15 SEH-afdelingen deelgenomen, 

wederom een hoge respons (60%). De resultaten laten een verbetering zien in het proces waarlangs 

interventies worden geïmplementeerd op de afdelingen t.o.v. de tussenmeting in 2018. Zo is er over het 

algemeen meer communicatie over (de stand van zaken m.b.t.) interventies, worden medewerkers meer 

betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van interventies, ondervinden medewerkers meer invloed 

van interventies op hun werk en gezondheid/welbevinden, is men meer tevreden over interventies en 

heeft men positievere verwachtingen over wat de (geplande) maatregelen/interventies teweeg zullen 

brengen.  

 

Daarnaast zien we over alle ziekenhuizen heen op vrijwel alle aandachtspunten zoals vermeld in het 

rapport uit 2017 verbeteringen. Zo is er in 2019 over het algemeen sprake van een gunstiger 

organisatieklimaat t.a.v. de psychosociale arbeidsbelasting, zijn de werkeisen (werkdruk en belastende 

situaties) verminderd, is de personeelsbezetting verbeterd, is de mate van herstel op het werk (o.a. 

pauzes) toegenomen, en ervaart men meer autonomie (beslissingsruimte).  
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De effecten van de gunstige ontwikkelingen in het organisatieklimaat en de werkfactoren zien we op dit 

moment nog niet terug in een algemene verbetering van gezondheid en welbevinden van de 

medewerkers. Er is een afname van (de aanvankelijk zeer hoge) bevlogenheid en een toename van 

slaapklachten (op dit moment ervaart 22% van de medewerkers slaapklachten). Het hoge percentage 

medewerkers met burnout klachten (41% scoort (zeer) hoog op emotionele uitputting) is nog niet 

verminderd, en PTSS klachten (16% heeft klachten op (sub)klinisch niveau) komen nog in dezelfde mate 

voor als 2,5 jaar geleden. Tot slot zien we een toename van de verloopintentie bij de groep medewerkers 

die we kunnen volgen over tijd. Dat effecten op dit vlak op dit moment nog uitblijven, kan verklaard 

worden doordat gezondheid en welbevinden minder verandergevoelig is dan werkfactoren, waardoor 

verbeteringen pas na een langere periode zichtbaar worden (zie o.a. Bronkhorst, 2018). Daarnaast kan 

men van veel van de doorgevoerde interventies eerder een preventief effect verwachten; verbetering in 

werkfactoren draagt met name bij aan het voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten 

ontwikkelen.  

 

Daarnaast laten de resultaten zien dat het van belang is de artsen bij de aanpak van psychosociale 

arbeidsbelasting niet uit het oog te verliezen. Zo worden de gunstige veranderingen op de werkeisen met 

name door de verpleegkundigen ervaren, en in wat mindere mate door de artsen. Tevens is er bij de 

artsen een toename in emotionele uitputting (indicator van burnout) en PTSS klachten, terwijl dit bij de 

verpleegkundigen stabiel is gebleven. 

 

Tot slot laat de nameting duidelijke verschillen zien tussen de afdelingen in hun ontwikkelingen  op het 

organisatieklimaat, de werkfactoren, en gezondheid/welbevinden van medewerkers tussen 2017 en 2019. 

Deze verschillen tussen afdelingen lijken onder andere samen te hangen met proces factoren: 

ziekenhuizen die in het afgelopen jaar een gunstige ontwikkeling hebben doorgemaakt op de proces 

factoren laten ook gunstigere ontwikkelingen zien op de werkfactoren en blijven meer stabiel op 

gezondheid/welbevinden. Daarnaast lijkt ook de inzet van de interventie InDialoog bij 8 van de 15 

ziekenhuizen een deel van de verschillen te verklaren. Zo zien we bij ziekenhuizen die deze interventie 

hebben ingezet sterkere verbeteringen in de proces factoren, het organisatieklimaat, de onderlinge 

samenwerking, reflectie op het functioneren van het team en het tegengaan van ongewenst sociaal 

gedrag (o.a. pesten) t.o.v. de groep ziekenhuizen die niet hebben meegedaan aan deze interventie. Gezien 

de korte periode tussen het inzetten van de interventie en de nameting is het verklaarbaar dat de effecten 
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met name zichtbaar zijn op deze aspecten, en dat het nog te vroeg is voor bredere effecten op 

werkfactoren en gezondheid/welbevinden. InDialoog kan echter niet alle verschillen tussen afdelingen 

verklaren, wat er op wijst dat ook andere interventies positieve effecten te weeg gebracht hebben.   

 

Al met al laat de nameting zien dat het project ‘psychosociale arbeidsbelasting op de SEH’ door alle acties 

en initiatieven van de afdelingen in de afgelopen 2,5 jaar positieve resultaten heeft opgeleverd. In 

algemene zin zijn met name het proces waarlangs interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd, 

het organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting en die werkfactoren waarop knelpunten 

waren gesignaleerd duidelijk verbeterd. De huidige meting geeft echter ook aan dat er nog verdere 

verbetering nodig is. Met het oog daarop is het van belang verder te gaan op de ingeslagen weg en 

aandacht te blijven besteden aan de belangrijkste actiepunten: het verbeteren van het proces waarlangs 

interventies worden geïmplementeerd, het verder versterken van het organisatieklimaat t.a.v. 

psychosociale arbeidsbelasting, verlagen van de werkdruk en belastende situaties (m.n. agressie/conflict 

situaties), vergroten van autonomie en herstelmogelijkheden tijdens het werk, en verbeteren van de 

personeelsbezetting. Daarnaast is de aanbeveling om, naast deze meer preventieve aanpak, sterker in te 

zetten op  ondersteuning/behandeling van medewerkers met ernstige stress-gerelateerde klachten. De 

verwachting is dat met het doorzetten van deze gecombineerde aanpak de psychosociale arbeidsbelasting 

op de SEH verder zal verminderen èn gezondheid en welbevinden van medewerkers zal verbeteren.  
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1. Inleiding 

Het project “Psychosociale Arbeidsbelasting op de SEH“ is eind 2016 geïnitieerd door het Amphia 

Ziekenhuis en wordt uitgevoerd door Stichting IZZ1 in samenwerking met Universiteit Leiden. Voor de 

samenstelling van de projectgroep en de adviesraad verwijzen we u naar bijlage 1. 

Het project kent verschillende fasen. In het voorjaar van 2017 is middels vragenlijstonderzoek en 

interviews met SEH medewerkers de psychosociale arbeidsbelasting op 19 SEH-afdelingen in kaart 

gebracht. We verwijzen voor informatie over deze eerste fase van het project en de resultaten van het 

onderzoek naar de rapportage “Psychosociale Arbeidsbelasting op de SpoedEisende Hulp (SEH): 

Onderzoek naar werkfactoren, individuele factoren en gezondheid/welbevinden bij verpleegkundigen en 

artsen op 19 SEH-afdelingen” (de Wijn & van der Doef, 2017). Op basis van dit onderzoek zijn zowel 

algemene -, als afdelingsspecifieke aandachtspunten naar voren gekomen. Hieronder staan de 

belangrijkste algemene aandachtspunten aangegeven.  

 

                                                           

1Stichting IZZ is een ledencollectief van werkgevers en werknemers in de zorg. Zij treedt op als belangenbehartiger 

namens haar leden: zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Stichting IZZ maakt namens het 
collectief afspraken over de inhoud, premie en service van de IZZ Zorgverzekering met de uitvoerend zorgverzekeraar 
(Coöperatie VGZ). Daarnaast zet Stichting IZZ zich in voor Gezond Werken in de Zorg. Zij doet hiervoor onderzoek, 
toetst praktijkoplossingen en meet het effect van investeringen in gezondheidsbeleid. Stichting IZZ werkt samen met 
sociale partners en zorgorganisaties en deelt haar inzichten en kennis rond gezond werken in de zorg. Voor meer 
informatie over het project zie www.stichtingizz.nl.  
 

Belangrijkste aandachtspunten startmeting 2017: 

 Verbeteren van het organisatieklimaat (aandacht van de leiding/ top management voor de 
geestelijke belasting, de groepsnorm m.b.t. geestelijke belasting en het betrekken van alle 
partijen om de geestelijke belasting te verminderen) 

 Verlagen van de werkdruk 

 Terugdringen van belastende situaties (m.n. agressie/conflictsituaties met  patiënten en/of hun 
begeleiders) 

 Verbeteren van de personeelsbezetting 

 Vergroten van mogelijkheden voor herstel op het werk (o.a. pauzes, rustmomenten) 

 Vergroten van de autonomie (inspraak, mede bepalen wanneer en hoe  taken uitgevoerd 
worden) 

 Reduceren van gezondheidsklachten bij medewerkers, meer specifiek burnout klachten 
(emotionele uitputting en depersonalisatie), posttraumatische stress klachten (PTSS), en 
slaapklachten. 
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Op basis van de algemene- en afdelingsspecifieke aanbevelingen zijn de SEH-afdelingen vervolgens van 

start gegaan met de ontwikkeling en invoering van maatregelen/interventies om de psychosociale 

arbeidsbelasting te reduceren. In de zomer van 2018 is een tussenmeting uitgevoerd bij de 15 SEH 

afdelingen die nog deelnamen aan het onderzoek om aan te geven in  hoeverre de  geïnitieerde aanpak al 

tot positieve effecten leidde op het organisatieklimaat, de werkfactoren, en gezondheid en welbevinden 

van de medewerkers. We verwijzen voor informatie over deze meting en de resultaten van dit onderzoek 

naar de rapportage “Psychosociale Arbeidsbelasting op de SpoedEisende Hulp (SEH): Tussenevaluatie” (de 

Wijn & van der Doef, 2018). Hieronder staan de belangrijkste conclusies aangegeven.  

 

Na de tussenmeting is een deel van de ziekenhuizen gestart met de interventie ‘InDialoog’. Deze 

interventie is ontwikkeld door Stichting IZZ in samenwerking met Erasmus Universiteit en heeft als doel 

het organisatieklimaat ten aanzien van de psychosociale arbeidsbelasting te verbeteren. 

Belangrijkste aandachtspunten tussenmeting 2018: 

 Er zijn enige verbeteringen zichtbaar in het organisatieklimaat t.a.v. psychosociale 
arbeidsbelasting.   

 Er is enige verbetering zichtbaar op de werkeisen. Waar belastende situaties (emotioneel 
belastende situaties en agressie/conflict situaties) wat minder frequent voorkomen, is de 
werkdruk echter onveranderd hoog gebleven. Het verder verbeteren van de werkeisen is 
dan ook van belang.  

 De hulpbronnen op het werk zijn over het algemeen gelijk gebleven of in ongunstige zin 
veranderd. Een uitzondering hierop is rolonduidelijkheid waarbij sprake is van een enigszins 
gunstige ontwikkeling. Hiermee blijft het van belang verbetering te bewerkstellingen in de 
belangrijkste knelpunten zoals gesignaleerd in 2017, te weten de personeelsbezetting, 
autonomie, en herstel op het werk.  

 Er is sprake van een enige vermindering in burnoutklachten. Daarentegen zien we een 
verontrustende toename in slaapklachten. Het reduceren van gezondheidsklachten onder 
medewerkers blijft daarmee van belang.  

 Het proces waarlangs interventies worden doorgevoerd verdient meer aandacht. 
Kernpunten hierbij zijn het beter communiceren over en betrekken van de medewerkers bij 
het ontwikkelen en invoeren van interventies.   
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Het huidige rapport doet verslag van de nameting uitgevoerd in de zomer van 2019. Deze meting geeft 

aan in hoeverre de geïnitieerde aanpak heeft geleid tot positieve effecten op het organisatieklimaat, de 

werkfactoren, en gezondheid/welbevinden van de medewerkers, zowel ten opzichte van de tussenmeting 

in 2018 als ten opzichte van de start van het project in het voorjaar van 2017.  Naast de resultaten van de 

meting zal deze rapportage nader ingaan op welke interventies/maatregelen en kenmerken van het 

proces van ontwikkeling en invoering van belang lijken te zijn voor een reductie van de psychosociale 

arbeidsbelasting. Hierbij zal ook aan bod komen wat de effecten zijn van de deelname aan de interventie 

‘InDialoog’, door de afdelingen die aan deze interventie hebben deelgenomen te vergelijken met de 

afdelingen die dat niet hebben gedaan.  
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1.2. Deelnemende ziekenhuizen 

 

Deze rapportage gaat over de onderstaande 15 SEH-afdelingen2 die hebben deelgenomen aan de 

nameting: 

 
 

 

 

                                                           

2 Één ziekenhuis heeft deelgenomen aan de start- en de nameting van het project, maar niet aan de tussenmeting. Aangezien in de huidige 
rapportage zowel veranderingen t.o.v. de startmeting alsmede veranderingen t.o.v. de tussenmeting in kaart worden gebracht is voor de 
vergelijkbaarheid gekozen dit ziekenhuis buiten beschouwing te laten in de algemene rapportage. 

-  Amphia Ziekenhuis - LUMC 

-  Catharina Ziekenhuis - Haaglanden Medisch Centrum 

-  Diakonessenhuis - UMC Utrecht 

-  Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis - Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis) 

-  Gelre Ziekenhuizen - Ziekenhuis Gelderse Vallei 

-  Haga Ziekenhuis - ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 

-  Jeroen Bosch Ziekenhuis - Amsterdam UMC locatie AMC (voorheen AMC)  

-  Laurentius Ziekenhuis - Ziekenhuisgroep Twente 
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2. Onderzoeksmethode  

2.1. Inventarisatie van de interventies/maatregelen 

Iedere SEH-afdeling heeft een projectleider aangesteld die binnen de SEH het project coördineert. Op een 

zestal momenten in de periode januari 2017 tot juni 2019 heeft de onderzoeker van Universiteit Leiden 

samen met de projectleiders van de SEH-afdelingen geïnventariseerd welke maatregelen/interventies zijn 

doorgevoerd. Dit is gebeurd aan de hand van een standaard formulier en een telefonische interview, 

zodat een compleet beeld van de maatregelen/interventies van iedere SEH is verkregen.  

 

2.2. Vragenlijst nameting 

De door Universiteit Leiden samengestelde vragenlijst die bij de meting van 2017 is gebruikt, is met enkele 

aanpassingen opnieuw afgenomen bij deze meting. Voor een uitgebreide omschrijving van de gemeten 

constructen zie bijlage 2.  

Evenals bij de meting in 2017 omvat deze vragenlijst naast enkele vragen over socio-demografische 

kenmerken en de functie, vragen m.b.t de volgende categorieën: 

 het organisatieklimaat ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting 

 (beroepsspecifieke) werkfactoren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen werkeisen (i.e. 

werkdruk, belastende situaties) en hulpbronnen (o.a. sociale steun, personeelsbezetting). 

 indicatoren van gezondheid en welbevinden waaronder burnout- en posttraumatische stress 

(PTSS) klachten, slaapklachten, en bevlogenheid. 

Daarnaast zijn de vragen m.b.t. het proces waarlangs interventies zijn geïmplementeerd (communicatie 

over, participatie in, ervaren invloed op werkfactoren/gezondheid, tevredenheid met en verwachtingen 

over de interventies) zoals toegevoegd bij de tussenevaluatie in 2018, ook in deze meting opgenomen.  

 

Om de invultijd voor de medewerkers te beperken zijn op basis van de resultaten van het onderzoek in 

2017 de volgende aanpassingen in de vragenlijst doorgevoerd voor de nameting: 

 Voor enkele constructen is een verkorte versie van de  vragenlijst gebruikt. Zo is bevlogenheid 

gemeten met de zogenaamde ‘’ultrashort’’ 3-item versie van de Utrechtse Bevlogenheid Schaal, 

en is de schaal voor team reflexiviteit  teruggebracht naar 4 items. Vanzelfsprekend zijn voor de 

vergelijking met de resultaten van 2017 de scores van die meting opnieuw berekend op basis van 

deze kortere versies.  
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 In lijn met de tussenevaluatie zijn de vragen m.b.t. individuele factoren, i.e. coping en 

herstelervaringen buiten werktijd, niet opnieuw bevraagd. 

 De subdimensie persoonlijke bekwaamheid van de Utrechtse Burnout Schaal is niet opnieuw 

bevraagd. 

 

Op basis van de door de ziekenhuizen aangeleverde personeelsbestanden heeft voor de nameting iedere 

SEH medewerker per email een uitnodiging ontvangen voor het vragenlijstonderzoek. In deze uitnodiging 

stond de link naar de online vragenlijst en werd tevens ingegaan op het doel van het onderzoek en de 

procedure voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid. Het invullen van de vragenlijst duurde circa 30 

minuten. Deelname aan het onderzoek vond plaats op vrijwillige basis.  

 

Om de respons te verhogen is iedere projectleider om de twee weken voorzien van posters met daarop 

het actuele responspercentage en de oproep deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast zijn tips 

gegeven om de respons te verhogen. Verder zijn er met tussenpozen herinneringsmails naar de 

medewerkers gestuurd. Hierin werd de mogelijkheid geboden een nieuwe link naar de vragenlijst aan te 

vragen indien men deze niet meer in het bezit had. Met het oog op de zomerperiode heeft de vragenlijst 

voor alle SEH -afdelingen minimaal 8 weken opengestaan in de periode van 5 juni t/m 3 augustus 2019. 

 

Aan iedere medewerker die in 2017 was uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek was een unieke 

persoonlijke code toegekend. Met het oog op de privacy en vertrouwelijkheid worden alle 

vragenlijstgegevens onder deze persoonlijke code bewaard. Nieuwe SEH medewerkers tijdens de 

tussenevaluatie in 2018 en nieuwe medewerkers tijdens de nameting in 2019 hebben eveneens een 

dergelijke unieke persoonlijke code gekregen. De sleutel (naam + persoonlijke code) is uitsluitend bij de 

betrokken onderzoekers van Universiteit Leiden bekend. Deze persoonlijke code  maakt het ook mogelijk 

om de vragenlijstgegevens uit 2017, 2018 en de huidige nameting op individueel niveau te koppelen, om 

zo veranderingen over tijd te kunnen analyseren. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Ethiek 

Psychologie (CEP) van Universiteit Leiden, die al het onderzoek dat verricht wordt vanuit het Instituut 

Psychologie toetst op ethische criteria.  
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2.3.  Interviews SEH medewerkers 

Op iedere SEH-afdeling zijn 3 à 4 medewerkers geïnterviewd om de stand van zaken in kaart te brengen 

met betrekking tot de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting op de afdeling en verder inzicht te 

krijgen in het proces waarlangs interventies/maatregelen tot stand komen. Deze interviews hebben 

plaatsgevonden in de periode van 10 juli t/m 14 augustus 2019.  

 

2.4.  Verzuimgegevens 

Op basis van de door de afdelingen afgegeven toestemmingsverklaring zijn de verzuimgegevens van de 

SEH-afdelingen per kwartaal in de periode januari 2017 t/m juni 2019 opgevraagd bij Vernet. Op dit 

moment zijn ziekteverzuimgegevens van 14 afdelingen aangeleverd. Op basis hiervan wordt nagegaan in 

hoeverre er op afdelingsniveau een relatie lijkt te bestaan tussen veranderingen in organisatieklimaat, 

werkeisen, hulpbronnen, gezondheid en welbevinden van medewerkers en de ontwikkeling in het 

ziekteverzuim.  

 

2.5. Verwerking van de gegevens 

2.5.1. Vragenlijst 

De scores op organisatieklimaat, werkfactoren, indicatoren van gezondheid/welbevinden, en de proces 

factoren zijn berekend en met een statisch programma (SPSS) geanalyseerd. De focus ligt hierbij op de 

veranderingen over tijd op deze 15 SEH-afdelingen, m.a.w. of er sprake is van gunstige dan wel ongunstige 

ontwikkelingen ten aanzien van het organisatieklimaat, de werkeisen, de hulpbronnen, en 

gezondheid/welbevinden van de medewerkers.  

Om dit te onderzoeken is een tweetal analyses uitgevoerd: 

1. op basis van de gegevens van de medewerkers die zowel aan de meting in het voorjaar van 2017, 

alsmede aan de tussenmeting in 2018 en de huidige nameting in 2019 hebben deelgenomen (N = 

272-286, afhankelijk van construct) is nagegaan of deze groep op de nameting (on)gunstiger 

scoort dan in 2017 het geval was en in 2018 het geval was. Dit typeren we als een verandering 

over tijd en wordt aangegeven als een stijging (↑) of daling (↓) in score. 

2. de gegevens van de totale groep die aan de huidige nameting heeft deelgenomen (N = 621 – 687, 

afhankelijk van construct) worden vergeleken met de totale groep die in 2018 de vragenlijst heeft 

ingevuld en de totale groep die in 2017 de vragenlijst heeft ingevuld. Het gaat hier dus ten dele 

niet over dezelfde groep medewerkers, en de ervaring van nieuwe medewerkers wordt hierin ook 

meegenomen. We typeren deze vergelijking voor de leesbaarheid als een verandering in situatie, 
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en deze wordt genoteerd als een hogere (+) c.q. lagere (-) score bij de tussenmeting t.o.v. de 

meting in 2017 en/of de meting in 2018.  

 

De vergelijkingen over tijd zijn gemaakt d.m.v. ‘Repeated Measures Manova’ waarbij rekening wordt 

gehouden de antwoorden van een medewerker op de drie meetmomenten met elkaar samenhangen 

aangezien dit dezelfde persoon betreft. De vergelijkingen in de situatie zijn gemaakt d.m.v. een one-

sample t-toets. Deze toets corrigeert voor het aantal medewerkers in een groep. Het gaat hier in beide 

gevallen om statistische technieken aan de hand waarvan wordt nagegaan of de verschillen 

wetenschappelijk betekenisvol zijn.  Om te bepalen of een verschil in scores groot genoeg is om te zeggen 

dat de er sprake is van verandering bij medewerkers cq. de situatie in 2019 afwijkt van de situatie in 

2018/2017, is gekeken naar significantie. Hierbij wordt een p-waarde van .05 aangehouden, wat 

weergeeft dat we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de verschillen niet op toeval berusten. In de 

tabellen worden verschillen van meer dan 0.5 standaarddeviatie verschil en een significantieniveau van 

p<.05 aangeduid als ‘sterke verandering’ (↓↓ of ↑↑, ++ of - -). Verschillen van minder dan 0.5 

standaarddeviatie en een significantieniveau van p<.05 worden aangeduid als ‘noemenswaardige 

verandering’ ((↓ of ↑, + of -), en verschillen met een significantieniveau van p<.10 als ‘enige verandering’ 

( (↓) of (↑), (+) of (-) ). Indien er geen significante verschillen gevonden worden wordt dit aangeduid als 

‘geen noemenswaardige verandering’(respectievelijk ↔ en 0). Zie tabel 1 voor een overzicht.  

 

Tabel 1. Overzicht weergave van veranderingen in de situatie en over tijd.  

 

 

2.5.2. Inventarisatie 

Interventies/maatregelen die op de 15 SEH-afdelingen zijn geïnventariseerd zijn ingedeeld in thema’s. 

Deze thema’s corresponderen in grote lijnen met de gemeten werkfactoren. Voorbeelden van thema’s 

zijn ‘herverdelen van taken/prioriteiten’, ‘uitbreidingen in personeel’ en ‘verbeteringen in de 

patiëntbejegening’. Thema’s waar meerdere SEH-afdelingen maatregelen op hebben ingezet worden 

benoemd in hoofdstuk 4 van dit rapport.  

Legenda:   groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering 
(p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 + 
>0.5 SD verschil)  
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Wanneer meerdere SEH-afdelingen een gunstige verandering laten zien op een van de gemeten factoren, 

is gekeken naar de maatregelen die zij op het corresponderende thema hebben doorgevoerd. Op basis 

daarvan wordt inzicht verkregen in wat voor soort maatregelen effectief lijken te zijn.     

 

2.5.3. Verzuimgegevens 

Wat betreft het ziekteverzuim is allereerst de verandering in ziekteverzuimpercentage berekend over de 

eerste twee kwartalen van 2019 t.o.v. de eerste twee kwartalen van 2017, en t.o.v. de eerste twee 

kwartalen van 2018. De afdelingen zijn vervolgens gerangschikt op basis van deze veranderingen in 

ziekteverzuimpercentage. Een dergelijke rangordening van de afdelingen is ook gemaakt op basis van de 

veranderingen in organisatieklimaat, werkeisen, hulpbronnen, en gezondheid/welbevinden. Met behulp 

van een rangcorrelatie coëfficiënt is vervolgens nagegaan of er een samenhang is tussen veranderingen 

op bovengenoemde aspecten en verandering in ziekteverzuimpercentage. 
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3. Respons vragenlijst 

3.1. Respons op de nameting 

Van de 1.099 benaderde medewerkers op de 15 SEH-afdelingen hebben 656 medewerkers de nameting 

vragenlijst (grotendeels) ingevuld. Dit betekent een respons percentage van 60%, wat een zeer goede 

respons voor dit type onderzoek is.  In lijn met de personeelssituatie op de SEH, bestaat de groep 

respondenten met name uit SEH-verpleegkundigen (62%), SEH-verpleegkundigen in opleiding (15%) en 

SEH-artsen (12%) (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: Verdeling respondenten in het onderzoek op basis van functiegroep 

 

 

Vrijwel alle functiegroepen hebben een respons boven de 50%;  uitsluitend bij de SEH-artsen in opleiding 

en de dokters-/polikliniekassistenten ligt de respons met respectievelijk 47% en 46% iets lager. De respons 

van de 15 SEH-afdelingen varieert tussen 45% en 74%. 

  

3.2. Respons over tijd  

In 2017 waren 977 medewerkers werkzaam op de 15 afdelingen die in de huidige analyses meegenomen 

worden. Van deze 977 medewerkers uitgenodigd in 2017 hebben 286 medewerkers de vragenlijst op alle 

drie de meetmomenten (2017, 2018, 2019) ingevuld. Dit betekent dat we 29% van de medewerkers uit de 
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15 ziekenhuizen kunnen volgen over tijd. Dit is mede het gevolg van het grote personeelsverloop op de 

afdelingen: ruim 35%3 van de medewerkers is na 2,5 jaar niet meer in dienst op de(zelfde) SEH.  

 

Medewerkers die alle vragenlijsten hebben ingevuld (N=286) zijn vergeleken met de groep medewerkers 

die de vragenlijst van de startmeting heeft ingevuld maar gedurende het project is afgevallen (ofwel door 

verloop ofwel door non-response). Uit de vergelijking blijkt dat medewerkers die alle vragenlijsten hebben 

ingevuld een wat gunstiger organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting ervaarden ten tijde 

van de startmeting in 2017. Daarnaast scoorden ze wat gunstiger op autonomie en rolonduidelijkheid, en 

hadden ze logischerwijze een minder hoge verloopintentie² (ze zijn immers na 2,5 jaar nog steeds in 

dienst) in vergelijking met de groep die gedurende het project is afgevallen. Daarnaast zijn binnen de 

groep medewerkers die aan alle meetmomenten deelneemt, de artsen wat ondervertegenwoordigd (10% 

versus 18%).  

 

Verder zijn de medewerkers die alle vragenlijsten hebben ingevuld (N=286) vergeleken met de groep 

medewerkers die weliswaar nog in dienst zijn op de SEH ten tijde van de nameting, maar gedurende het 

project de vragenlijsten niet meer invullen. Hieruit blijkt dat de respondenten die aan alle metingen 

hebben deelgenomen gemiddeld genomen een wat gunstiger organisatieklimaat t.a.v. psychosociale 

arbeidsbelasting ervaarden ten tijde van de startmeting in 2017 en wat minder rol onduidelijkheid dan 

medewerkers die weliswaar nog in dienst zijn maar de vragenlijsten niet meer invullen. De verschillen zijn 

echter zeer klein. Tot slot zien we ook hier dat de groep die gedurende het onderzoek afhaakt relatief wat 

meer artsen bevat (23% versus 10%).  

 

                                                           

3 33% wanneer we de groep a(n)ios op de startmeting buiten beschouwing laten.  
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4. Resultaten: Inventarisatie interventies/maatregelen 

Aan de hand van telefonische interviews en een standaard formulier heeft de onderzoeker vanuit 

Universiteit Leiden samen met de projectleiders van de SEH-afdelingen geïnventariseerd welke 

maatregelen/interventies er vanaf het voorjaar van 2017 tot de zomer van 2019 zijn doorgevoerd.  

 

Gedurende de totale onderzoeksperiode hebben de 15 SEH-afdelingen in totaal 358 initiatieven 

gerapporteerd. Deze zijn grofweg onder te verdelen in 113 voorbereidende acties (bijv. opstarten van een 

werkgroep, bijhouden van patiëntenstromen, verder onderzoek naar bepaalde knelpunten, gesprekken 

met bestuur/medewerkers/andere afdelingen) en 245 interventies (bijv. aannemen van meer personeel, 

instellen van bedrijfsopvang/peer support, invoeren van zelfroosteren). Voor een compleet overzicht van 

alle doorgevoerde interventies verwijzen wij naar de besloten community op de website van Stichting IZZ 

(community.izz.nl/seh).  

 

Als we de lijst met interventies indelen in categorieën dan blijkt dat SEH-afdelingen met name actie 

hebben ondernomen op de volgende punten:  

 

 Verbeteren van psychosociale ondersteuning:  

o Tussen de startmeting en de tussenevaluatie zijn veel ziekenhuizen aan slag gegaan met 

het opzetten/verbeteren van peer support/bedrijfsopvang. Andere voorbeelden van 

interventies m.b.t. dit thema zijn; medewerkers laagdrempelig doorverwijzen naar de 

bedrijfsarts en aanbieden van ondersteunende gesprekken met een psycholoog of coach.  

o Na de tussenevaluatie is er weinig actie meer ondernomen op het verbeteren van 

psychosociale ondersteuning. Bij een aantal ziekenhuizen is peer support/bedrijfsopvang 

van start gegaan. Daarnaast worden medewerkers wat meer gewezen op ondersteuning 

die vanuit het ziekenhuis wordt aangeboden.  

 Verbetering van de personeelsbezetting:   

o Vrijwel alle ziekenhuizen hebben tussen de startmeting en de tussenmeting maatregelen 

doorgevoerd om de personeelsbezetting te verbeteren. Het gaat hierbij met name om het 

actief werven van gediplomeerde SEH-verpleegkundigen, al dan niet als zzp-er. Veel 

regio’s kampen tussen 2017 en 2018 met tekorten van gediplomeerde SEH-

verpleegkundigen. Als oplossing voor deze schaarste worden andere beroepsgroepen 

community.izz.nl/seh
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opgeleid/ingezet om (bepaalde) taken van SEH-verpleegkundigen over te nemen. 

Voorbeelden hiervan zijn het opleiden en vervolgens inzetten van algemeen 

verpleegkundigen, bachelor medisch hulpverleners en secretaresses/doktersassistenten. 

Tot slot wordt extra ondersteuning ingezet in de vorm van vrijwilligers en/of studenten. 

o Na de tussenmeting is in veel ziekenhuizen het aantal FTE aan personeel verder 

uitgebreid en wordt hier en daar meer personeel ingezet per dienst. Daarnaast geven 

ziekenhuizen aan minder afhankelijk te zijn van zzp-ers. Een aantal ziekenhuizen geven 

daarnaast aan de eerste positieve resultaten te ervaren van het extra opleiden van SEH-

verpleegkundigen. Zo kunnen zij het dienstrooster makkelijker rond krijgen, is er meer 

ruimte voor scholingsdagen en cursussen en wordt er weer geïnvesteerd in het 

verbeteren van het leerklimaat  (onder andere het opzetten van leerunits). Echter zijn er 

ook nog steeds SEH-afdelingen die kampen met een tekort aan gediplomeerd (met name 

verpleegkundig) personeel. Tot slot, zien we dat er na de tussenmeting niet alleen wordt 

gekeken naar het  aantrekken van nieuw personeel maar ook naar het behoud van het 

huidig personeel (o.a. aanbieden van toekomstperspectief (opleiding tot verpleegkundig 

specialist, uitwisseling met IC/ambulance), aandacht voor de waardering van 

medewerkers in de vorm van financiële toeslagen, koffieapparaten,  soep en fruit op de 

afdeling). 

 Verbeteringen in de instroom/doorstroom/uitstroom:   

o Tussen de startmeting en de tussenmeting hebben vrijwel alle ziekenhuizen op dit gebied 

actie ondernomen. Interventies betreffen o.a. het optimaliseren van processen (o.a. 

lean), het laagdrempelig opschalen bij piekdrukte (o.a. implementeren/verbeteren van 

een escalatiematrix), instellen van een functie m.b.t. regie op de SEH, specialisten 

diensten laten draaien op de spoed, aanwezigheid van thuiszorg op de  spoed, inzet van 

een psychiater/sociaal psychiatrisch verpleegkundige op de SEH voor de zorg van de 

psychiatrische patiënt). Daarnaast worden er handboeken geschreven (wat wordt er 

wel/niet op de spoed gedaan) en in lijn daarmee afspraken gemaakt met ketenpartners. 

Met name dit laatste blijkt een ingewikkeld proces te zijn voor veel ziekenhuizen, 

aangezien hier meerdere partijen/belangen bij betrokken zijn.  

o Na de tussenevaluatie zijn bij veel ziekenhuizen de werkafspraken met ander afdelingen 

officieel ingegaan en worden deze gemonitord (o.a. beddenoverleg, bijhouden van 

doorstroomtijden van patiënten en het aanspreken van andere afdelingen wanneer 
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afspraken hieromtrent niet worden nagekomen). Een aantal SEH-afdelingen heeft 

daarnaast actie ondernomen op het verbeteren van uitstroom door o.a. het inzetten van 

eigen personeel op de ambulance voor het uitplaatsen van patiënten. Tot slot, hebben 

ziekenhuizen verdere interventies ingevoerd om doorstroom te versnellen (o.a.  

kamertoewijzing (waarbij de verpleegkundige verantwoordelijk is voor bepaalde kamers), 

verdelen van de afdeling in high care/low care, instellen van een ‘fast track’).    

 Verbeteringen in herstel tijdens het werk:  

o Tussen de startmeting en de tussenmeting hebben ziekenhuizen actief ingezet op het 

verbeteren van het houden van pauzes. Voorbeelden van dit soort verbeteringen zijn het 

creëren van een (eigen) ruimte voor pauzes, verwijderen van verstorende factoren in de 

pauzeruimte (telefonie, monitoren) en het inzetten van extra personeel om pauzes 

mogelijk te maken.  

o Na de tussenrapportage hebben ziekenhuizen hier verder actie op ondernomen. 

Waaronder het aanpassen van de koffiekamer, het inzetten van extra personeel om 

pauzes mogelijk te maken en het aanspreken van personeel op het houden van pauzes.  

 

 Verbeteringen in herstel buiten het werk/work-life balance: Na de tussenevaluatie zien we 

daarnaast dat een aantal ziekenhuizen begonnen is met zelfroosteren.  

 InDialoog: Na de tussenevaluatie hebben 8 van de 15 ziekenhuizen de interventie ‘InDialoog’ 

doorgevoerd. Meer over deze interventie en de resultaten van de vergelijking met ziekenhuizen 

die deze interventie niet hebben doorgevoerd zijn beschreven in paragraaf 9.2. 

 

Naast de inhoud van de interventies zien we dat er na de tussenevaluatie in de zomer van 2018 verdere 

aandacht is gekomen binnen de ziekenhuizen voor de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers 

(o.a. het betrekken van de Raad van Bestuur bij de problematiek op de afdeling, deelname aan de 

interventie InDialoog, psychosociale arbeidsbelasting als vast punt op het werkoverleg, evaluatie van 

werkdruk en werkplezier aan het eind van de dienst). Daarnaast zien we ook dat ziekenhuizen 

verbeteringen doorvoeren in het proces waarlangs interventies worden geïmplementeerd waaronder het 

actief betrekken van medewerkers in de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (o.a. medewerkers 

betrekken in het schrijven van een visie voor de SEH, samen brainstormen over de belangrijkste 

knelpunten, het opzetten van werkgroepen met medewerkers, communicatie over de stand van zaken 

door het filmen van weekstart).  
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5. Resultaten: Proces factoren 

Evenals bij de tussenevaluatie in 2018 is ook bij de nameting het proces waarlangs interventies zijn 

ingevoerd in kaart gebracht. Immers blijkt dat naast de inhoud van de interventies een aantal 

zogenaamde procesfactoren rond de ontwikkeling en invoering van belang zijn voor het succes van een 

interventie. In de vragenlijst zijn de belangrijkste factoren zoals vastgesteld op basis van wetenschappelijk 

onderzoek (Nielsen & Randall, 2012) bevraagd: communicatie, participatie, bereik, tevredenheid en 

verwachtingen.    

 

 Communicatie heeft betrekking op het volledig en tijdig informeren van medewerkers over zaken rond de 

aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Goede communicatie is noodzakelijk om medewerkers te 

betrekken, gelegenheid te geven zich voor te bereiden op veranderingen, en is een voorwaarde voor 

inspraak en participatie. 

 

 Participatie heeft betrekking op het vroegtijdig betrekken van medewerkers in het proces van verandering. 

Door medewerkers inspraak te geven en te betrekken bij de ontwikkeling en wijze van invoering van 

maatregelen, creëert men draagvlak voor dergelijke veranderingen en dat zal de invoering en effecten ten 

goede komen. Daarnaast zijn medewerkers expert op gebied van hun werkomgeving. Door inspraak zullen 

maatregelen veelal beter aansluiten op de ervaren knelpunten en dagelijkse (werk)praktijk en daardoor 

effectiever zijn.   

 

 De derde factor ‘tevredenheid over maatregelen’ geeft weer in welke mate medewerkers zich kunnen 

scharen achter de (invoering van de) maatregelen en van mening zijn dat deze goed passend zijn in de 

huidige situatie.  

 

 De vierde factor ‘verwachtingen/bereidheid tot verandering’ geeft aan in hoeverre medewerkers open staan 

voor verandering en vertrouwen hebben dat veranderingen daadwerkelijk positieve effecten gaan 

opleveren.  

 

 Tot slot, factor 5 ‘bereik’, geeft aan in hoeverre de medewerker ‘’bereikt’’ wordt met de 

maatregelen/interventies, met andere woorden hoeveel medewerkers beïnvloed worden door de invoering 

van een maatregel/interventie, en van mening zijn dat deze daadwerkelijk een positieve invloed heeft op 

zijn/haar werksituatie en/of gezondheid/welbevinden.  
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Uit de resultaten, gebaseerd op alle medewerkers op de 15 SEH-afdelingen, blijkt dat het proces van 

ontwikkeling en invoering van maatregelen/interventies op alle aspecten verbeterd is in het afgelopen 

jaar (zie tabel 2). We zien dit zowel terug bij medewerkers die beide metingen hebben ingevuld 

(verandering over tijd), alsmede bij de groep medewerkers in 2019 vergeleken met de groep 

medewerkers in 2018 (verandering in situatie). 

De meest rechter kolom van de tabel geeft een indruk van de huidige situatie aan de hand van een 

representatief item. Positief is dat nog maar een klein deel van de medewerkers ontevreden is over de 

inhoud van de doorgevoerde interventies. Echter, slechts 1 op de 4 medewerkers heeft op dit moment 

positieve verwachtingen over de (geplande) maatregelen/interventies. Ook op andere vlakken 

(communicatie, participatie en bereik) valt nog verdere winst te behalen.    

 

Tabel 2. Ontwikkelingen in de proces factoren in 15 ziekenhuizen op basis van medewerkers die aan alle metingen 
hebben deelgenomen (N=361) en de totale groep in 2019 (N=648-651,  afhankelijk van het construct) vergeleken 
met de totale groep in 2018 (N=607).  

  2019 vs 2018 
 

Situatie nameting 2019 
(N=648-651) 

(% op representatief item) 

Verandering over 
 tijd  

 (N=361) 

Verandering in de 
situatie  

 (N=607-651) 

Communicatie 
↑ + 

 
ca. 32%  geeft aan niet op de hoogte te zijn (van de 
voortgang) van maatregelen/ interventies.  

Participatie 
↑ + 

ca. 37% geeft aan hun mening niet te kunnen geven 
voordat een maatregel/ interventie wordt doorgevoerd.  

Tevredenheid 
↑ + 

ca. 13%  is ontevreden met de inhoud van de 
doorgevoerde maatregelen/interventies.  

Verwachtingen 
↑ + 

ca. 24% heeft positieve verwachtingen over de (geplande) 
maatregelen/ interventies.   

Bereik 

↑ + 
ca. 31% geeft aan dat de genomen maatregelen/ 
interventies geen invloed hebben gehad op hun 
werksituatie.  

 

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering 
(p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 + 
>0.5 SD verschil)  
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5.1. Verschillen ziekenhuizen in de mate van verandering op de proces factoren? 

Zoals blijkt uit tabel 3 zijn er duidelijke verschillen tussen de ziekenhuizen in de mate waarin ze het 

afgelopen jaar zijn veranderd op de proces factoren. Opvallend is dat bij de groep die verbetert op proces 

factoren (rechterkant van de tabel) de hulpbronnen verbeteren en/of stabiel blijven maar niet in 

ongunstige zin veranderen, een ontwikkeling die we wel bij de andere ziekenhuizen zien. Daarnaast blijft 

gezondheid/welbevinden van medewerkers in deze groep eerder stabiel over tijd en in een enkel geval 

verbetert deze zelfs, terwijl in veel andere ziekenhuizen sprake is van ongunstige ontwikkelingen over tijd. 

Kortom, evenals op de tussenmeting geven de resultaten van de nameting het belang van proces factoren 

aan in de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting op de SEH.   
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Tabel 3. Veranderingen tussen SEH-afdelingen over tijd op de nameting 2019 t.o.v. de tussenmeting in 2018 gesorteerd op de verandering in proces factoren  
m.b.t. interventies.  

  

 

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig.  

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

Geen noemenswaardige verandering Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering (p<0.05) Sterke verandering (p<0.05 + >0.5 SD verschil)  

 zkh. 8 zkh. 9 zkh. 1 zkh. 5 zkh. 2 zkh. 17 zkh. 3 zkh. 16 zkh. 14 zkh. 15 zkh. 12 zkh. 6 zkh. 18 zkh. 4 zkh. 11

Communicatie ↔ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) (↑) ↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑

Participatie: ↔ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↑ ↑↑

Tevredenheid: ↔ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↔ ↑↑

Verwachtingen: ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↑↑

Bereik: ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑

Organisatiekl imaat: top management ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↑↑ ↔ (↑) ↑↑

Organisatiekl imaat: di rect leidinggevende ↔ (↓) ↔ (↓) ↔ ↔ (↑) ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) (↑)

Organisatiekl imaat: groepsnorm ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑

Organisatiekl imaat: communicatie ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑

Organisatiekl imaat:  participatie   ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑↑

Werkdruk ↔ ↓ ↑↑ ↔ ↔ ↓↓ ↔ (↓) ↓ ↓↓ ↔ ↓ ↔ ↔ ↓↓

Belastende situaties: emotioneel ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↓) (↓) ↔ ↔ ↔

Belastende situaties: agressie/conflict ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Fys ieke arbeidsomstandigheden* n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Sociale steun leidinggevende ↔ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Sociale steun collega’s (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Ongewenst sociaal gedrag ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Samenwerking vplk - arts ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↑ ↔

Werkafspraken ↓↓ ↔ (↓) ↔ ↓ (↑) (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Rolonduidelijkheid ↔ (↑) ↔ ↔ ↓↓ ↔ (↑) ↑ ↔ ↔ ↓ ↓↓ ↔ ↔ ↔

Team reflexiviteit ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑

Interne communicatie ziekenhuis ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ (↓)

Personeelsbezetting ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↑↑

Autonomie ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↔

Opleidingsmogelijkheden ↔ ↔ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Materiaal & Apparatuur ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

(Financiële) waardering ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↓) ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↑

Herstel tijdens het werk ↔ ↑ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↔ ↔ ↑

Bevlogenheid ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

   Emotionele uitputting (subscore burnout) ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↔ ↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↓

   Depersonalisatie (subscore burnout) ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↑ ↔

PTSS klachten ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Slaapklachten ↔ ↔ ↑↑ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Verloopintentie** ↔ ↔ ↔ (↑) (↑) ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↓
* alleen gemeten in 2017 en 2019, ** gemeten zonder A(n)ios

GEZONDHEID/WELBEVINDEN

HULPBRONNEN

WERKEISEN

ORGANISATEIKLIMAAT

PROCES FACTOREN
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6. Resultaten: Organisatieklimaat 

In organisaties met een gunstig organisatieklimaat is er vanuit alle lagen binnen de organisatie aandacht 

voor de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers en wordt actie ondernomen om deze te 

voorkomen en/of te reduceren (Dollard & Bakker, 2010). Dit is een maat bestaande uit vijf factoren: 

aandacht voor psychosociale belasting bij de medewerkers vanuit de direct leidinggevende (1), vanuit het 

topmanagement (2), de groepsnorm t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting (3),  de mate waarin er 

informatie wordt verstrekt  over (4), en alle lagen binnen een organisatie betrokken zijn bij initiatieven om 

psychosociale belasting te verbeteren/verminderen (5). 

 

Tabel 4 geeft de ontwikkelingen weer in het organisatieklimaat op de nameting in 2019 ten opzichte van 

de tussenmeting in de zomer van 2018 (1e en 2e kolom) en de startmeting in het voorjaar van 2017 (3e en 

4e kolom). De 1e en de 3e kolom geven daarmee de veranderingen over tijd weer, gebaseerd op de groep 

medewerkers die op alle meetmomenten de vragenlijst heeft ingevuld. De 2e en 4e kolom geven de 

ontwikkelingen weer in de situatie waarbij de gegevens van alle medewerkers die de nameting hebben 

ingevuld zijn vergeleken met de resultaten van de totale groep medewerkers op deze 15 SEH-afdelingen 

in 2018 en 2017. 

 

Nameting (2019) vergeleken met tussenmeting (2018)  

Uit de vergelijking van de nameting met de tussenmeting in 2018 blijkt dat in het afgelopen jaar het 

organisatieklimaat over het algemeen in positieve zin verbeterd is. Dit zien we zowel over tijd (de groep 

medewerkers die op alle meetmomenten heeft deelgenomen) alsmede in de situatie (de huidige groep 

medewerkers vergeleken met de groep medewerkers in 2018). Een uitzondering hierop is dat 

medewerkers die aan beide metingen deelgenomen hebben geen verandering laten zien in de mate 

waarin de leidinggevende aandacht heeft voor psychosociale arbeidsbelasting en de mate waarin 

medewerkers betrokken worden (participatie).  
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Tabel 4. Ontwikkelingen in het organisatieklimaat in 15 ziekenhuizen op basis van medewerkers die aan alle 
metingen hebben deelgenomen (N = 271 ) en de totale groep in 2019 (N=621) vergeleken met de totale groep in 
2018 (N=609-612, afhankelijk van construct) en in 2017 (N=696).  

 

 

Nameting (2019) vergeleken met de beginmeting (2017) 

Als we kijken naar de gehele onderzoeksperiode (2017-2019) dan zien we dat op alle aspecten van het 

organisatieklimaat een verbetering heeft plaatsgevonden. Dit zien we zowel bij de groep medewerkers die 

beide metingen heeft ingevuld, als ook bij de huidige totale groep in vergelijking met de respondenten in 

2017.  

 

De schets van de huidige situatie (meest rechter kolom in de tabel) geeft aan dat er nog verdere winst valt 

te behalen op het proces van het ontwikkelen en doorvoeren van interventies. Met name in de aandacht 

vanuit het top management voor, participatie van alle partijen binnen de organisatie in en de 

communicatie over psychosociale arbeidsbelasting is ruimte voor verdere verbetering. Zo is nog bijna de 

helft van de medewerkers het op dit moment (volledig) oneens met de stelling ‘geestelijk welzijn van 

  2019 vs 2018 2019 vs 2017 

Situatie nameting 2019 
(N= 621) 

(% op representatief item) 

Verandering 
over tijd  
(N=271) 

Verandering in 
de situatie   

(N=610-621) 

Verandering 
over tijd  
(N=271) 

Verandering in 
de situatie  

(N=621-696) 

Organisatieklimaat:  
top management (↑) + ↑ + 

Geestelijk welzijn van medewerkers is een 
prioriteit binnen mijn organisatie: 44% 
(volledig) oneens  

Organisatieklimaat:  
direct 
leidinggevende 

↔ + ↑ + 
Mijn direct leidinggevende handelt snel om 
problemen op de afdeling op te lossen die 
met geestelijk welzijn te maken hebben: 
17 % (volledig) oneens 

Organisatieklimaat:  
groepsnorm ↑ + ↑ + 

Binnen onze afdeling vinden we het 
belangrijk om ons bewust te zijn van de 
geestelijke belasting die het werk met zich 
meebrengt: 20% (volledig) oneens 

Organisatieklimaat: 
communicatie ↑ + ↑ + 

Er wordt binnen mijn organisatie goed 
gecommuniceerd over aspecten van 
geestelijke belasting die op mij van 
toepassing zijn: 35% (volledig) oneens 

Organisatieklimaat:  
participatie    ↔ + ↑ + 

Medewerkers worden aangemoedigd om 
betrokken te raken bij het verminderen van 
geestelijke belasting onder medewerkers: 
31% (volledig) oneens 

      

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering 
(p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 + 
>0.5 SD verschil)  
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medewerkers is een prioriteit binnen mijn organisatie’.  Daarnaast geeft ongeveer 1 op de 3  

medewerkers aan het (volledig) oneens te zijn met de stelling ‘er wordt binnen mijn organisatie goed 

gecommuniceerd over aspecten van geestelijke belasting die op mij van toepassing zijn’ en met de stelling 

‘medewerkers worden aangemoedigd om betrokken te raken bij het verminderen van geestelijke 

belasting onder medewerkers’. Kortom, de huidige aanpak binnen de ziekenhuizen heeft in de afgelopen 

2,5 jaar tijd geleid tot een verbetering van het organisatieklimaat, waarbij het wel zaak is deze gunstige 

ontwikkelingen verder door te zetten.  

 

6.1.  Wat doen ziekenhuizen die gunstige ontwikkelingen laten zien op het organisatieklimaat t.a.v. 
psychosociale arbeidsbelasting?   

Zoals blijkt uit tabel 5 en 6 zijn er verschillen tussen ziekenhuizen in de ontwikkelingen op het 

organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting tussen 2017 en 2019. Ziekenhuizen die gunstige 

ontwikkelingen laten zien op het organisatieklimaat zijn over het algemeen ook de  ziekenhuizen die in het 

afgelopen jaar InDialoog (aangegeven met *) hebben doorgevoerd. Ziekenhuizen waarbij het 

organisatieklimaat verbeterd is maar die niet hebben meegedaan aan InDialoog hebben vaak een 

soortgelijke interventie doorgevoerd. Hoofdstuk 9 van dit rapport zal verder ingaan op de vergelijking van  

ziekenhuizen die InDialoog (een interventieprogramma ontwikkeld door Stichting IZZ t.b.v. het 

organisatieklimaat) hebben doorgevoerd tijdens de onderzoeksperiode en ziekenhuizen die dit niet 

hebben gedaan. Zie bijlage 3 voor een compleet overzicht in de veranderingen over tijd en de situatie 

tussen ziekenhuizen.  

 

Tabel 5. Veranderingen over tijd tussen 2017 en 2019 tussen de verschillende ziekenhuizen.  

 

Tabel 6. Ontwikkelingen in de situatie tussen 2017 en 2019 tussen de verschillende ziekenhuizen.  

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

* tussen 2018 en 2019 meegedaan aan de interventie ‘InDialoog’ t.b.v. het organisatieklimaat 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  

Geen noemenswaardige verandering Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering (p<0.05) Sterke verandering (p<0.05 + >0.5 SD verschil)  

zkh. 1* zkh 2* zkh 3* zkh. 4* zkh. 5 zkh. 6* zkh. 8* zkh. 9 zkh 11* zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18*

ORGANISATIEKLIMAAT

Organisatiekl imaat: top management 0  + +  + +  + (+)  + + 0 0  + + 0 0  + + 0 0 0
Organisatiekl imaat: di rect leidinggevende

 + + 0  + +  + 0 0 0 0 0 0  + +  + + (-) (+)  + + 

Organisatiekl imaat: groepsnorm 0  (+)  + +  + 0 (+)  + 0  + + 0 0  + (-) 0  + + 

Organisatiekl imaat: communicatie
0  +  + +  + + 0 (+)  + + 0  + + 0 0  + + 0 0  + + 

Organisatiekl imaat:  participatie    -  + +  + +  + 0  +  + + 0  + + 0  + +  +  - 0  + + 

zkh. 1* zkh 2* zkh 3* zkh. 4* zkh. 5 zkh. 6* zkh. 8* zkh. 9 zkh 11* zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18*

ORGANISATIEKLIMAAT

Organisatiekl imaat: top management ↔ (↑) ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↓↓

Organisatiekl imaat: di rect leidinggevende ↑ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↔ ↑ ↔

Organisatiekl imaat: groepsnorm ↔ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔

Organisatiekl imaat: communicatie ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔

Organisatiekl imaat:  participatie   ↔ ↑ ↑↑ (↑) ↔ (↑) ↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↑↑ (↑) ↔ ↔ ↔
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7. Resultaten: Werkfactoren 

Tabel 7 geeft de ontwikkelingen weer in de werkfactoren op de nameting in 2019 ten opzichte van de 

tussenmeting in de zomer van 2018 (1e en 2e kolom) en de startmeting in het voorjaar van 2017 (3e en 4e 

kolom). De 1e en de 3e kolom geven daarmee de veranderingen over tijd weer, gebaseerd op de groep 

medewerkers die op alle meetmomenten de vragenlijst heeft ingevuld. De 2e en 4e kolom geven de 

ontwikkelingen weer in de situatie waarbij de gegevens van alle medewerkers die de nameting hebben 

ingevuld zijn vergeleken met de resultaten van de totale groep medewerkers op deze 15 SEH-afdelingen 

in 2018 en 2017. Uit de analyses blijkt dat er in het afgelopen jaar (zomer 2018 t/m zomer 2019) met 

name sprake is van gunstige veranderingen in de werkfactoren. Kijken we naar de hele onderzoeksperiode 

(voorjaar 2017 t/m zomer 2019) dan zien we zowel gunstige als een aantal ongunstige veranderingen. 

Deze veranderingen zullen hieronder worden besproken waarin de werkfactoren zijn opgedeeld in 

werkeisen en hulpbronnen.  

 

7.1. Werkeisen 

Nameting (2019) vergeleken met tussenmeting (2018)  

In het afgelopen jaar zien we met name een afname in de werkdruk en het aantal emotioneel belastende 

situaties. De mate waarin agressie- en conflictsituaties voorkomen op de SEH is daarentegen gelijk 

gebleven. Dit zien we zowel bij de groep medewerkers die aan alle metingen heeft meegedaan alsmede 

wanneer we de totale groep medewerkers in 2019 vergelijken met de totale groep medewerkers in 2018.   

 

Nameting (2019) vergeleken met de beginmeting (2017) 

Op basis van de startmeting in 2017 bleek dat werkeisen en met name de werkdruk en de mate waarin 

belastende situaties voorkomen op de SEH belangrijke aandachtspunten voor verbetering waren. Het is 

dan ook zeer gunstig te noemen dat we over de hele onderzoeksperiode zowel een daling zien in de 

werkdruk, alsmede een daling in de mate waarin emotioneel belastende situaties en agressie- en 

conflictsituaties voorkomen op de SEH. Deze verandering zien we zowel bij de groep medewerkers die aan 

alle metingen heeft deelgenomen als bij de totale groep in 2017 vergeleken met de totale groep in 2019. 

Daarentegen zijn de fysieke arbeidsomstandigheden onveranderd gebleven.  
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Tabel 7. Ontwikkelingen in de werkfactoren in 15 ziekenhuizen op basis van medewerkers die aan alle metingen 
hebben deelgenomen (N = 274 voor de werkeisen, N=286 voor de hulpbronnen) en de totale groep in 2019 (N=632-
687, afhankelijk van construct) vergeleken met de totale groep in 2018 (N=615-648) en in 2017 (N=721-736). 

 2019 vs 2018  2019 vs 2017  

Situatie nameting 
(N =660 - 687) 

(% op representatief item) 

Verandering 
over tijd  

 (N=272-286) 

Verandering 
in de situatie  
(N=624 - 732) 

Verandering 
over tijd  

 (N=272-286) 

Verandering 
in de situatie 
(N=721 - 732) 

Werkeisen       

Werkdruk ↓ - ↓ - Ik heb voldoende tijd om goede zorg te verlenen 
aan patiënten: 56% (helemaal) oneens 

Belastende situaties: 
emotioneel 

↓ - ↓ - 
Heb te maken met patiënten van wie de situatie 
uitzichtloos is: 71%  paar keer per maand of 
frequenter 

Belastende situaties: 
agressie/conflict 

↔ 0 ↓ - 
Heb te maken met patiënten en/of begeleiders die 
verbaal agressief zijn: 28% paar keer per maand of 
frequenter 

Fysieke 
arbeidsomstandigheden 

n.v.t. n.v.t. ↔ 0 Ik moet tijdens mijn werk vaak grote en/of zware 
lasten tillen of verplaatsen: 71% (helemaal) eens 

Hulpbronnen       

Sociale steun 
leidinggevende 

↔ 0 ↔ + Ik heb vertrouwen in mijn leidinggevende:88% 
(helemaal) eens 

Sociale steun collega’s ↔ 0 ↓ - Op mijn afdeling gaan we collegiaal met elkaar om 
93% (helemaal) eens 

Ongewenst sociaal gedrag 
↔ 0 (↑) 0 

Op mijn afdeling worden sommige medewerkers 
gekleineerd en/of belachelijk gemaakt:20% 
(helemaal) eens 

Samenwerking vplk – arts* ↔ + ↔ + Voor overleg en consulten zijn artsen goed 
bereikbaar:63% (helemaal) eens 

Werkafspraken ↔ 0 ↔ 0 Op mijn afdeling ontbreken procedures/ 
regels/voorschriften vaak:14 % (helemaal) eens 

Rolonduidelijkheid ↔ 0 ↓ - Ik weet als verpleegkundige/arts op de SEH precies 
wat mijn taken zijn: 92%  (helemaal) eens 

Team reflexiviteit ↔ + ↔ 0 In dit team wordt het resultaat van acties 
geëvalueerd: 53% (helemaal) eens 

Interne communicatie 
ziekenhuis 

↔ 0 ↔ + Je moet binnen dit ziekenhuis herhaaldelijk iets 
vragen voor je antwoord krijgt 52% (helemaal) eens 

Personeelsbezetting 
↑ + ↑ + 

Op mijn afdeling zijn voldoende verpleegkundigen 
om goede zorg te kunnen bieden 56% (helemaal) 
oneens 

Autonomie ↔ (+) ↔ + Mijn werk biedt me de ruimte beslissingen zelf te 
nemen:19% (helemaal) oneens 

Opleidingsmogelijkheden ↔ 0 ↓ 0 In mijn werk kan ik mij voldoende ontplooien: 83% 
(helemaal) eens 

Materiaal & Apparatuur ↔ 0 ↔ 0 Materiaal/apparatuur/instrumenten zijn van 
onvoldoende kwaliteit: 18% (helemaal) eens 

(Financiële) waardering 
↔ (+) ↓ (-) 

Verpleegkundigen/artsen op de SEH worden binnen 
dit ziekenhuis niet voldoende gewaardeerd: 74% 
(helemaal) eens 

Herstel tijdens het werk ↑ + ↑ + Tijdens mijn dienst moet ik regelmatig mijn pauze(s) 
overslaan:72% (helemaal) eens 

* Alleen bij verpleegkundigen gemeten.  

 

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering 
(p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 + 
>0.5 SD verschil)  
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Uit de meest rechterkolom valt op te maken dat het van belang is door te gaan op de ingeslagen weg en 

de genoemde aandachtspunten in 2017 namelijk werkdruk, agressie/conflictsituaties en emotioneel 

belastende situaties verder te verbeteren. Ter illustratie van de werkdruk: op dit moment geeft nog steeds 

meer dan de helft van de medewerkers aan het (helemaal) oneens te zijn met de stelling ’ik heb 

voldoende tijd om goede zorg te verlenen aan patiënten’.  

 

7.2. Hulpbronnen op het werk 

Nameting (2019) vergeleken met tussenmeting (2018)  

Met betrekking tot de hulpbronnen op het werk (belangrijke factoren die de medewerker helpen om met 

de eisen van het werk om te kunnen gaan) zien we in het afgelopen jaar met name gunstige effecten of 

geen verandering. Gunstige ontwikkelingen zien we met name in de personeelsbezetting en  herstel op 

het werk. We zien deze ontwikkelingen zowel over tijd alsmede in de situatie. Daarnaast zijn er, wanneer 

we de situatie in 2019 vergelijken met de situatie in 2018, tevens gunstige veranderingen ten aanzien van 

de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen, team reflexiviteit en in wat mindere mate op 

autonomie en (financiële) waardering.   

 

Nameting (2019) vergeleken met de beginmeting (2017) 

Wanneer we naar de hele onderzoeksperiode kijken zie we ook hier gunstige effecten op 

rolonduidelijkheid, personeelsbezetting en  herstel op het werk (o.a. het houden van pauzes). Dit zien we 

zowel bij de groep medewerkers die aan alle metingen heeft meegedaan alsmede wanneer we de huidige 

groep medewerkers vergelijken met de groep medewerkers in 2017.  Daarnaast zien we positieve 

veranderingen op de mate van sociale steun vanuit de leidinggevende, de samenwerking tussen artsen en 

verpleegkundigen, de interne communicatie binnen het ziekenhuis en de mate van autonomie wanneer 

we de huidige groep medewerkers vergelijken met de groep in 2017. Zeer positief is dat over het 

algemeen de veranderingen precies de knelpunten vanuit de rapportage in 2017 betreffen, namelijk 

personeelsbezetting, de mate van herstel op het werk (bijv. pauzes) en autonomie (mate van 

beslissingsruimte) betreffen.  

 

In de verandering over tijd zien we ook een aantal (enigszins) ongunstige ontwikkelingen. Zo geven 

medewerkers aan dat gedurende de gehele onderzoeksperiode ongewenst sociaal gedrag (o.a. kleineren, 

buitensluiten, door collega’s en/of leidinggevende) is toegenomen en sociale steun van collega’s 

afgenomen. Nu is dit laatste niet meteen zorgelijk aangezien sociale steun van collega’s in 2017 als zeer 



36 

 

hoog werd beoordeeld. Ook nu geven vrijwel alle medewerkers aan het (helemaal) eens te zijn met de 

stelling ‘op mijn afdeling gaan we collegiaal met elkaar om’. Daarentegen is het van belang de 

ontwikkeling op sociaal ongewenst gedrag in de gaten te houden. Zo geeft 1 op de 5 medewerkers op dit 

moment aan  het (helemaal) eens te zijn met de stelling ‘op mijn afdeling worden sommige medewerkers 

gekleineerd en/of belachelijk gemaakt’. 

Tot slot zien we een afname op  opleidingsmogelijkheden en (financiële) waardering tussen 2017 en 2019. 

Dit laatste weerspiegelt zich ook in de totale groep en heeft mogelijk te maken met de landelijke aandacht 

voor de salariëring in de zorg, cao-onderhandelingen en ontwikkelingen rond functiedifferentiatie/BIG II.  

 

Op basis van de schets van de huidige situatie (de meest rechter kolom) kunnen we opmaken dat het 

belang is om de positieve ontwikkelingen verder door te zetten, m.n. op de vanuit de rapportage in 2017 

drie belangrijke aandachtspunten: personeelsbezetting, de mate van herstel op het werk (bijv. pauzes) en 

autonomie (mate van beslissingsruimte). Zo geeft op dit moment meer dan de helft van het personeel aan 

het (volledig) oneens te zijn met de stelling ‘op mijn afdeling zijn voldoende verpleegkundigen om goede 

zorg te kunnen bieden’. Daarnaast geeft bijna 3 op de  4 medewerkers aan het (helemaal) eens te zijn met 

de stelling ‘tijdens mijn dienst moet ik regelmatig mijn pauze(s) overslaan’. Met betrekking tot autonomie 

geeft nog steeds 1 op de 5 medewerkers aan het oneens te zijn met de stelling  ‘Mijn werk biedt me de 

ruimte beslissingen zelf te nemen’.  

 

 

7.3.  Wat doen ziekenhuizen die gunstige ontwikkelingen laten zien op de werkfactoren?   

Zoals blijkt uit tabel 8 en 9 verschillen de ziekenhuizen in hun ontwikkelingen op de werkfactoren. Waarbij 

werkeisen bij de meeste ziekenhuizen verbeterd zijn of stabiel blijven lijken de ziekenhuizen met name te 

verschillen in hun ontwikkeling op de hulpbronnen. Zie bijlage 3 voor een compleet overzicht in de 

veranderingen over tijd en de situatie tussen ziekenhuizen. 

 

Werkdruk  

De zes ziekenhuizen waarbij de werkdruk gedurende het onderzoek is afgenomen zijn ziekenhuizen 

waarbij er extra medewerkers zijn ingezet op drukke diensten en er meer (ondersteunend) personeel is 

aangenomen.  
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Emotioneel belastende situaties en agressie/conflict situaties  

Ziekenhuizen die een afname laten zien in agressie/conflict situaties met patiënten en/of hun begeleiders 

en/of emotioneel belastende situaties (o.a. patiënten die tegenwerken bij de behandeling, depressief zijn 

of in een uitzichtloze situatie verkeren) hebben interventies doorgevoerd zoals het nemen van extra 

veiligheidsmaatregelen (beveiliging op de afdeling), klinische lessen over het doen van aangifte/drempel 

verlagen om aangifte te doen en het aanstellen van ondersteunende medewerkers op de SEH (o.a. 

algemeen verpleegkundigen of vrijwilligers maar ook medewerkers die gespecialiseerd zijn op het gebied 

van psychiatrie).  

 

Sociale steun leidinggevende 

In een aantal ziekenhuizen zien we een verbetering in de sociale steun van de leidinggevende. In deze 

ziekenhuizen zien we een verandering van leidinggevende en/of een toename van aandacht vanuit de 

leiding voor psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers (vaker op de werkvloer aanwezig, 

laagdrempelig benaderbaar), alsmede dat de leiding zich ook actief inzet om deze belasting te reduceren.   

 

Samenwerking tussen arts/verpleegkundige en rolonduidelijkheid 

In een aantal ziekenhuizen zien we een verbetering in de samenwerking tussen artsen en 

verpleegkundigen. Ziekenhuizen die hierop zijn verbeterd hebben o.a. een dag-start en een dag-evaluatie 

doorgevoerd. Daarnaast hebben een aantal van deze ziekenhuizen meegedaan aan InDialoog wat 

afhankelijk van wat hier besproken is kan hebben bijgedragen aan een verdere verbetering in de 

samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen.  

 

Verder zien we bij een groot aantal afdelingen een afname van rolonduidelijkheid. Deze afdelingen zijn 

gedurende de onderzoeksperiode actief aan de slag gegaan met het opstellen en monitoren van 

afspraken met andere afdelingen binnen het ziekenhuis over wat nu wel en wat nu geen taken zijn van de 

SEH. Rolonduidelijkheid komt ten tijde van de nameting vrijwel niet meer voor.  
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Personeelsbezetting 

Een aantal ziekenhuizen laat gedurende de onderzoeksperiode een verbetering zien in de personele 

bezetting. In deze ziekenhuizen is het personeel uitgebreid (m.n. gediplomeerd verpleegkundigen en in 

enkele gevallen ook SEH-artsen), waardoor er extra personeel ingeroosterd staat per dienst. Daarnaast 

zien we dat er uitbreidingen zijn gedaan in het aantal ondersteunende medewerkers en/of de taken van 

ondersteunende medewerkers zijn uitgebreid om verpleegkundigen te ontlasten.  

 

Herstel tijdens het werk  

Ziekenhuizen die verbetering laten zien in herstel tijdens werktijd zijn actief met dit thema aan de slag 

gegaan. Zo is in deze ziekenhuizen het houden van pauzes besproken met de medewerkers,  worden 

faciliteiten op orde gemaakt (o.a. verbeteringen in de koffiekamer, maar ook het inzetten van extra 

personeel om medewerkers af te lossen), en worden medewerkers aangesproken op het houden van 

pauzes.  

 

 

Tabel 8. Veranderingen over tijd tussen 2017 en 2019 tussen de verschillende ziekenhuizen in werkeisen en 
hulpbronnen.  

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

* tussen 2018 en 2019 meegedaan aan de interventie ‘InDialoog’ t.b.v. het organisatieklimaat 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  

Geen noemenswaardige verandering Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering (p<0.05) Sterke verandering (p<0.05 + >0.5 SD verschil)  

zkh. 1* zkh 2* zkh 3* zkh. 4* zkh. 5 zkh. 6* zkh. 8* zkh. 9 zkh 11* zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18*

WERKEISEN

Werkdruk (↑) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↔ ↔ ↔

Belastende situaties: emotioneel ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↓ ↔ (↓) ↓ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔

Belastende situaties: agressie/conflict ↑ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↓ ↔ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Fys ieke arbeidsomstandigheden ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↓↓

HULPBRONNEN

Sociale steun leidinggevende ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ (↓) ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑

Sociale steun collega’s ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ (↓) (↓) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔

Ongewenst sociaal gedrag ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↔ ↔ ↓↓ ↔

Samenwerking vplk - arts (↓) (↓) ↔ ↑ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔

Werkafspraken ↔ (↓) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ (↓) ↔ ↔

Rolonduidelijkheid ↓↓ ↓ ↔ ↓ (↓) ↔ ↔ (↓) ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔

Team reflexiviteit ↓↓ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↓ ↔ ↔ ↔ ↔

Interne communicatie ziekenhuis ↔ ↓ ↓↓ ↔ ↑↑ ↔ (↑) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Personeelsbezetting ↓↓ ↔ ↓↓ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↔ ↔ (↑) (↑)

Autonomie ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔

Opleidingsmogelijkheden ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Materiaal & Apparatuur ↔ ↔ (↓) ↑ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

(Financiële) waardering ↓↓ (↓) ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↓↓ ↔ ↔ (↓) (↑) ↔ ↓↓ ↔ ↓↓

Herstel tijdens het werk ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↑ ↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑
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Tabel 9. Ontwikkelingen in de situatie tussen 2017 en 2019 tussen de verschillende ziekenhuizen in werkeisen en 
hulpbronnen. 

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

* tussen 2018 en 2019 meegedaan aan de interventie ‘InDialoog’ t.b.v. het organisatieklimaat 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  

Geen noemenswaardige verandering Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering (p<0.05) Sterke verandering (p<0.05 + >0.5 SD verschil)  

zkh. 1* zkh 2* zkh 3* zkh. 4* zkh. 5 zkh. 6* zkh. 8* zkh. 9 zkh 11* zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18*
WEREISEN

Werkdruk (+)  - - 0 0  - -  -  - - (-)  - -  -  - -  - - 0 0  - - 
Belastende situaties: emotioneel 0 0 0  -  - - (-)  - - 0 -  - 0 (-) 0 0  - 
Belastende situaties: agressie/conflict 0 0 0 0 (-) 0  - 0  - -  - 0 0 0 0 0
Fys ieke arbeidsomstandigheden 0  (+) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0  + (+)  - 
HULPBRONNEN

Sociale steun leidinggevende  + + 0 0 0 0 0  - 0 0 0  + +  + +  - 0  + + 

Sociale steun collega’s  + 0 - 0 0 0 0  - -  -  - - 0 0 0  + + 

Ongewenst sociaal gedrag 0 0 0 0 (+) 0 0  +  +  -  + 0 0  - -  - 

Samenwerking vplk - arts 0 0 0  + (+)  + +  + 0  + 0 0 0 0  + + (+)

Werkafspraken 0 - - - 0 (+)  + 0 0 0  +  + + 0 0 0 0

Rolonduidelijkheid  - - 0  -  - -  -  - (-) -  -  - -  - -  - 0  - -

Team reflexiviteit  - - 0 0 (+) 0 0 0 0  +  + (-) 0  - 0  + + 

Interne communicatie ziekenhuis 0 0 (-)  + 0  +  + + (-) 0  +  + 0 (-) 0 0

Personeelsbezetting  - - 0  - -  + 0  + 0  +  + +  +  + +  + + 0  +  + + 

Autonomie 0 0  -  + (+) 0 0 0 0 0 0  + 0 0 (+)

Opleidingsmogelijkheden 0 0 (+)  + 0  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiaal & Apparatuur 0 0  - -  + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 

(Financiële) waardering  - - (-) (+) 0  - 0  - 0 0 0 (+) 0  - - 0 (-)

Herstel tijdens het werk  - + 0  + +  + + (+)  +  +  + +  + + 0  + + 0 0  + + 
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8. Resultaten: Gezondheid/welbevinden 

Tabel 10 geeft de ontwikkelingen weer in gezondheid/welbevinden op de nameting in 2019 ten opzichte 

van de tussenmeting in de zomer van 2018 (1e en 2e kolom) en de startmeting in het voorjaar van 2017 (3e 

en 4e kolom). De 1e en de 3e kolom geven daarmee de veranderingen over tijd weer, gebaseerd op de 

groep medewerkers die op alle meetmomenten de vragenlijst heeft ingevuld. De 2e en 4e kolom geven de 

ontwikkelingen weer in de situatie waarbij de gegevens van alle medewerkers die de nameting hebben 

ingevuld zijn vergeleken met de resultaten van de totale groep medewerkers op deze 15 SEH-afdelingen 

in 2018 en 2017.  

 

Tabel 10. Ontwikkelingen in gezondheid/welbevinden  in 15 ziekenhuizen op basis van medewerkers die aan alle 
metingen hebben deelgenomen (N=272) en de totale groep in 2019 (N=629-654, afhankelijk van construct) 
vergeleken met de totale groep in 2018 (N=614-622) en in 2017(N=699-719).  

 2019 vs 2018 2019 vs 2017   

  Verandering 
over tijd  
 (N=272) 

Verandering in de 
situatie  

 (N=614-719) 

Verandering over 
tijd  

 (N=272) 

Verandering in de 
situatie  

 (N=614-719) 

Situatie nameting 
(N= 615 - 654) 

(%) 

Bevlogenheid ↔ ↔ ↓ -  * 

Emotionele uitputting                               
(subscore burnout)  

↑ + (↑) ↔ 41% (zeer) hoog 

Depersonalisatie  
(subscore burnout)  

↑ + ↔ ↔ 47% (zeer) hoog 

PTSS klachten ↔ ↔ ↔ ↔ 16% (sub) klinisch 

Slaapklachten ↔ + ↑ + 22% klinisch 

Verloopintentie ↔ - ↑ ↔ 37% (excl. A(N)IOS) ** 

 

 

 

 

*         Een percentage op bevlogenheid kan niet worden berekend i.v.m. het gebruiken van de verkorte versie van de vragenlijst   

**    Het gaat hier om het percentage (helemaal) eens met de stelling “ik ben van plan om binnen 3 jaar een baan buiten dit ziekenhuis te         

            zoeken”. Bij dit percentage  is de groep A(n)ios buiten beschouwing gelaten, aangezien zij logischerwijs een verhoogde verloopintentie  
            hebben. 
 

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering 
(p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 + 
>0.5 SD verschil)  
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Nameting (2019) vergeleken met tussenmeting (2018)  

In het afgelopen jaar (zomer 2018 - zomer 2019) is er sprake van een aantal ongunstige veranderingen in 

gezondheid/welbevinden van medewerkers. Zo is er sprake van een toename in burnoutklachten, zowel 

wat betreft emotionele uitputting als depersonalisatie (afstandelijke, cynische houding tegenover 

patiënten). Daarnaast zien we wanneer we de situatie in 2019 met die van 2018 vergelijken ook in 

toenemende mate slaapklachten onder medewerkers. Gunstig is de afname in verloopintentie wanneer 

we de huidige groep vergelijken met de groep medewerkers in 2018.  

 

Nameting (2019) vergeleken met de beginmeting (2017) 

Als we kijken over de gehele periode van het onderzoek (voorjaar 2017- zomer 2019), dan zien we met 

name een aantal ongunstige veranderingen. Zo is zowel over tijd alsmede in de situatie een afname 

zichtbaar op bevlogenheid en een toename in slaapklachten. Aangezien de bevlogenheid van de 

medewerkers zeer hoog was bij de meting in 2017, is dit eerste niet direct een punt van zorg. Zoals in de 

eerdere rapportage in 2017 aangegeven, kan een zeer hoge bevlogenheid mogelijk ook risico’s met zich 

mee brengen, in de zin dat medewerkers over hun grenzen gaan en daardoor het risico lopen klachten te 

ontwikkelen. De  geconstateerde toename van slaapklachten is echter zorgelijk: op dit moment ervaart 1 

op de 5 medewerkers op klinisch niveau slaapklachten. Aangezien slaap van essentieel belang is voor 

lichamelijk en mentaal herstel en het goed kunnen functioneren op het werk is dit een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Daarnaast zien we een toegenomen emotionele uitputting en verloopintentie bij de medewerkers die aan 

alle metingen hebben deelgenomen. Op dit moment scoort ruim 40% van de medewerkers (zeer) hoog op 

emotionele uitputting en is meer dan 1 op de 3 medewerkers het eens met de stelling “Ik ben van plan 

om binnen 3 jaar een baan buiten dit ziekenhuis te zoeken“. Tot slot blijken posttraumatische stress 

(PTSS) klachten nog in dezelfde mate voor te komen als in 2017. Op dit moment ervaart 16% van de 

medewerkers op (sub)klinisch niveau PTSS klachten. Kortom, de in 2017 genoemde knelpunten, 

emotionele uitputting, depersonalisatie, PTSS klachten, slaapklachten en verloopintentie blijven daarmee 

duidelijk aanwezig.  
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Tabel 11 geeft het percentage medewerkers weer met klachten op de startmeting in 2017, de 

tussenmeting in 2018 en de nameting in 2019. Hieruit  blijkt dat het percentage burnout klachten, PTSS 

klachten en de verloopintentie redelijk stabiel zijn gebleven, terwijl het percentage medewerkers met 

slaapklachten toeneemt.   

 

Tabel 11. Gezondheid/welbevinden in 15 ziekenhuizen uitgedrukt in percentages o.b.v. de totale groep in 2017 
(n=699-718, afhankelijk van het construct), de totale groep in 2018 (n=614-622, afhankelijk van het construct) en 
de totale groep in 2019 (n=615-654, afhankelijk van het construct).  

 
  Situatie startmeting 

(N=699-718) 
(%)  

Situatie tussenmeting 
(N= 614-622) 

(%)  

Situatie nameting 
(N= 615 - 654) 

(%) 

Bevlogenheid *  *  * 

Emotionele uitputting                               
(subscore burnout)  

41% (zeer) hoog 35% (zeer) hoog 41% (zeer) hoog 

Depersonalisatie  
(subscore burnout)  

48% (zeer) hoog 42% (zeer) hoog 47% (zeer) hoog 

PTSS klachten 15% (sub) klinisch 19% (sub) klinisch 16% (sub) klinisch 

Slaapklachten 15% klinisch 18% klinisch 22% klinisch 

Verloopintentie 35% (excl. A(N)IOS) ** 38% (excl. A(N)IOS) ** 37% (excl. A(N)IOS) ** 

 

Mogelijk zien we op dit moment nog weinig verbetering in gezondheid/welbevinden van medewerkers 

omdat de tijdsperiode tussen sommige interventies en de nameting te kort is. Zo hebben de meeste 

ziekenhuizen InDialoog pas in het afgelopen jaar doorgevoerd. Eerder onderzoek laat zien dat 

verbeteringen in de werkfactoren sneller tot stand komen, terwijl effecten op gezondheid en welbevinden 

meer tijd nodig hebben (zie o.a. Bronkhorst, 2018). Een andere verklaring is dat de interventies zich tot nu 

toe m.n. richten op het voorkomen van gezondheidsklachten door de werkomstandigheden te verbeteren 

en/of in te zetten op directe opvang na traumatische gebeurtenissen, maar niet zozeer op het 

ondersteunen van medewerkers die al stress gerelateerde klachten ervaren. Kortom, gezien het huidige 

niveau van gezondheidsklachten onder medewerkers blijft het zaak dit goed te monitoren, 

gezondheidsklachten onder medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen maar ook de medewerkers die 

reeds (ernstige) klachten ervaren ondersteuning/behandeling te bieden.  

 

*         Een percentage op bevlogenheid kan niet worden berekend i.v.m. het gebruiken van de verkorte versie van de vragenlijst   

**    Het gaat hier om het percentage (helemaal) eens met de stelling “ik ben van plan om binnen 3 jaar een baan buiten dit ziekenhuis te         

            zoeken”. Bij dit percentage  is de groep A(n)ios buiten beschouwing gelaten, aangezien zij logischerwijs een verhoogde verloopintentie  
            hebben. 
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8.1. Wat doen ziekenhuizen die gunstige ontwikkelingen laten zien op gezondheid/welbevinden?   

Zoals blijkt uit tabel 12 en 13 zijn er verschillen tussen de ziekenhuizen in de ontwikkeling op 

gezondheid/welbevinden van medewerkers. Wanneer we kijken naar verschillen in gezondheid/ 

welbevinden bij de medewerkers die aan beide meetmomenten hebben deelgenomen (tabel 12), dan zien 

we in alle ziekenhuizen ofwel ongunstige ontwikkelingen ofwel het stabiel blijven van 

gezondheid/welbevinden van medewerkers t.o.v. de startmeting in 2017. Ziekenhuizen waarbij 

gezondheid/welbevinden over het algemeen stabiel is gebleven hebben o.a. peer support/bedrijfsopvang 

team opgezet en individuele ondersteuning aangeboden (bijv. een coaching traject of gesprekken met een 

psycholoog).   

Bekijken we de verschillen in situatie (zie tabel 13) tussen de verschillende afdelingen dan zien we een 

gunstiger beeld. Zo zijn er ook ziekenhuizen waarbij de huidige situatie t.a.v. gezondheid/welbevinden 

gunstiger is t.o.v. de startmeting in 2017. Hoewel bij deze vergelijking niet valt uit te sluiten dat 

verbeteringen mede komen door het aannemen van nieuw personeel, zien we dat afdelingen met een 

gunstige verandering op gezondheid/welbevinden in de situatie ook gunstigere ontwikkelingen door 

hebben gemaakt op de werkfactoren (vermindering van de werkeisen en verbetering hulpbronnen) en het 

proces waarlangs interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie bijlage 3 voor een compleet 

overzicht in de veranderingen over tijd en de situatie tussen ziekenhuizen.  

 

8.2.Verzuim 

Er is nagegaan in hoeverre afdelingen die meer gunstige verbeteringen laten zien op organisatieklimaat, 

werkeisen, hulpbronnen, en gezondheid/welbevinden, een gunstigere ontwikkeling in ziekteverzuim laten 

zien. Hierbij is de verandering in ziekteverzuim bekeken tussen de eerste twee kwartalen van 2019 t.o.v. 

dezelfde periode in respectievelijk 2017 en 2018. De conclusie is dat er op dit moment nog geen 

samenhang is tussen de mate van verbetering op de genoemde aspecten en een verandering in 

ziekteverzuim. Dit betekent dat het niet zo is dat de ziekenhuizen die de sterkste verbeteringen laten zien 

op organisatieklimaat, werkeisen, hulpbronnen, en gezondheid/welbevinden, ook de ziekenhuizen zijn die 

het sterkst dalen in ziekteverzuim.  
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Wat opvalt bij de ziekteverzuimgegevens is dat bij 10 van de 14 afdelingen het verzuimpercentage over de 

eerste twee kwartalen van 2019 lager lag dan in dezelfde periode in 2017 en 2018 het geval was. 

Landelijke ziekteverzuimcijfers van de branche ‘’Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg’’ 

laten geen dalende trend zien over deze periode (zie bijlage 4) (CBS, AZW Statline, november 2019). Voor 

een grafiek waarin deze gegevens van de 14 afdelingen staan weergegeven verwijzen we naar de bijlage 

4. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het ziekteverzuim percentage op met name de kleinere SEH 

afdelingen sterk beïnvloed wordt door (langdurige) individuele verzuimgevallen.  

 
 
Tabel 12. Veranderingen over tijd tussen 2017 en 2019 tussen de verschillende ziekenhuizen in 
gezondheid/welbevinden. 
  

 
 
Tabel 13. Ontwikkelingen in de situatie tussen 2017 en 2019 tussen de verschillende ziekenhuizen in 
gezondheid/welbevinden 
 

 

 Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

* tussen 2018 en 2019 meegedaan aan de interventie ‘InDialoog’ t.b.v. het organisatieklimaat 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  

Geen noemenswaardige verandering Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering (p<0.05) Sterke verandering (p<0.05 + >0.5 SD verschil)  

zkh. 1* zkh 2* zkh 3* zkh. 4* zkh. 5 zkh. 6* zkh. 8* zkh. 9 zkh 11* zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18*

GEZONDHEID/WELBEVINDEN (N=14-16) (N=26-27) (N=16) (N=34-35) (N=10) (N=30-31) (N=23-25) (N=20) (N=37-39) (N=43-45) (N=22-24) (N=17) (N=18-19) (N=19) (N=14)

Bevlogenheid ↔ ↔ ↓↓ ↓ ↔ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↔ (↓) ↓ ↔ ↔

   Emotionele uitputting (subscore burnout) ↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

   Depersonalisatie (subscore burnout) (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

PTSS klachten ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Slaapklachten (↑) ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Verloopintentie* ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

* gemeten zonder a(n)ios

zkh. 1* zkh 2* zkh 3* zkh. 4* zkh. 5 zkh. 6* zkh. 8* zkh. 9 zkh 11* zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18*
G EZ ONDHEID/WELBEVINDEN

Bevlogenheid  - - 0  - -  -  -  -  - - 0  + - 0 0 (-) 0 (+)

   Emotionele uitputting (subscore burnout)  + + 0  + + (+) 0 0 (-) 0  (-) 0 0 0 0  - (-)

   Depersonalisatie (subscore burnout)  + 0 0 0 0 0  - - 0 0 0 0  - - 0 (-) 0

PTSS klachten 0 0 0 0 0 0 0 0  (-) 0 0 0 0 0 0

Slaapklachten 0  + +  + + 0 (+) (+) (+) 0 0 (+) 0 0  + 0 0

Verloopintentie* 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 (-)  - (+) 0 0

* gemeten zonder a(n)ios
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 9. Resultaten: Overige analyses 

9.1. Vergelijking resultaten aanpak PSA voor verpleegkundigen en artsen 

Op de SEH werken verschillende functiegroepen welke grofweg zijn in te delen in verpleegkundigen (al 

dan niet in opleiding) en artsen (al dan niet in opleiding). Aangezien de groep verpleegkundigen 

verhoudingsgewijs groot is op een SEH, roept dit de vraag op of interventies binnen dit project zich met 

name op deze groep hebben gericht waardoor de verbeteringen sterker zichtbaar zijn bij de 

verpleegkundigen dan bij de artsen.  Om die reden zijn de voorgaande veranderingen met betrekking tot 

proces factoren, organisatieklimaat, werkfactoren en gezondheid/ welbevinden nogmaals in kaart 

gebracht, maar dit keer uitgesplitst voor verpleegkundigen en artsen. Daarbij zijn alleen verschillen 

weergeven in de situatie (de groep medewerkers in 2019 vergeleken met de groep medewerkers in 2018 

en de groep medewerkers in 2017) (zie tabel 14). Een vergelijking over de tijd waarbij we dezelfde groep 

medewerkers volgen kon helaas niet worden gemaakt, aangezien de groep artsen (in opleiding) die aan 

alle meetmomenten heeft deelgenomen daarvoor te klein is (N=25).  Er waren geen noemenswaardige 

verschillen tussen artsen en verpleegkundigen op de proces factoren, organisatieklimaat, werkfactoren en 

gezondheid/welbevinden op de startmeting in 2017 

 

Uit deze vergelijking blijkt dat de verbetering in het proces van ontwikkeling en implementatie van 

interventies met name door de verpleegkundigen wordt ervaren. Zo zien we dat de verpleegkundigen in 

vergelijking met vorige jaar ervaren meer betrokken te worden, meer positieve verwachtingen over de 

effecten van interventies hebben en sterker het idee dat de interventies effect hebben op hun 

werksituatie/gezondheid, terwijl we deze positieve ontwikkelingen in het proces niet bij de artsen terug 

zien.  

 

Met betrekking tot het organisatieklimaat zien we geen verschil. Beide groepen geven aan dat dit  op alle 

aspecten verbeterd is. 

 

Op de werkeisen zien we met name gunstige veranderingen bij de groep verpleegkundigen. Zo neemt 

werkdruk en agressie/conflictsituaties af bij verpleegkundigen, terwijl dit bij de groep artsen onveranderd 

is gebleven. Daarnaast zien we een ongunstige ontwikkeling op fysieke arbeidsomstandigheden bij de 

artsen die we niet bij de verpleegkundigen zien.  
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Met betrekking tot de hulpbronnen lijken artsen en verpleegkundigen min of meer dezelfde 

veranderingen te hebben ondervonden. De artsen maken op enkele aspecten (interne communicatie 

binnen het ziekenhuis en opleidingsmogelijkheden) een minder gunstige ontwikkeling door dan de 

verpleegkundigen. 

 

T.a.v. gezondheid/welbevinden zien we over het algemeen meer ongunstige veranderingen bij artsen dan 

bij verpleegkundigen. Zo is er sprake van meer emotionele uitputting en PTSS klachten bij de artsen t.o.v. 

2017, terwijl we geen verschillen zien wanneer we de huidige groep verpleegkundigen vergelijken met de 

groep verpleegkundigen in 2017.   

 

Concluderend kunnen we stellen dat het van belang is om de groep artsen (in opleiding) op het de SEH 

niet uit het oog te verliezen bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Dit kan bereikt worden door 

hen explicieter en vroegtijdig te betrekken bij het opzetten en doorvoeren van interventies en hiermee 

ook maatregelen/interventies in te zetten die bijdragen aan het  verlagen van de werkeisen en verbeteren 

van de hulpbronnen bij de artsen, en ondersteuning/behandeling te bieden voor de artsen die reeds 

kampen met ernstige burnout-, PTSS-, of slaapklachten.    

 
 
 
 
Tabel 14. Ontwikkelingen in de situatie met betrekking tot proces factoren tussen 2018 en 2019, en 
organisatieklimaat, werkfactoren en gezondheid/welbevinden tussen 2017 en 2019 uitgesplitst in de groep 
verpleegkundigen (in opleiding) (N=517-607) en de groep artsen (in opleiding) (N=107-129)  in 15 ziekenhuizen. 
 
  Verpleegkundigen (i.o.) 

Verandering in de situatie 
(2019 vs 2018) 

N=517-566 

Artsen (i.o.) 
Verandering in de situatie 

(2019 vs 2018) 
N=107-121 

Proces factoren  

Communicatie *  + + 

Participatie*  + 0 

Tevredenheid*  + + 

Verwachtingen*  + 0 

Bereik *  + 0 

   (2019 vs 2017) 
N=540-607 

 (2019 vs 2017) 
N=114-129 

Organisatieklimaat 
Organisatieklimaat: top management  + + 
Organisatieklimaat: direct leidinggevende  + + 
Organisatieklimaat: groepsnorm  + + 
Organisatieklimaat: communicatie  + + 
Organisatieklimaat: participatie     + + 
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   (2019 vs 2017) 
N=540-607 

 (2019 vs 2017) 
N=114-129 

Werkeisen 

Werkdruk  - 0 

Belastende situaties: emotioneel  - - 

Belastende situaties: agressie/conflict  - 0 

Fysieke arbeidsomstandigheden  0 + 

Hulpbronnen  
Sociale steun leidinggevende  0 (+) 

Sociale steun collega’s  0 0 

Ongewenst sociaal gedrag  0 0 

Samenwerking vplk – arts**  + n.v.t. 

Werkafspraken  0 0 

Rolonduidelijkheid  (-) - - 

Team reflexiviteit  0 0 

Interne communicatie ziekenhuis  + 0 

Personeelsbezetting  + + 
Autonomie  (+) + 

Opleidingsmogelijkheden  (+) - 

Materiaal & Apparatuur  0 0 

(Financiële) waardering  - 0 

Herstel tijdens het werk  + + 
Gezondheid/welbevinden 

Bevlogenheid  - - 
Emotionele uitputting (subscore burnout)   0 + 
Depersonalisatie (subscore burnout)   (-) 0 

PTSS klachten  0 + 
Slaapklachten  + + 
Verloopintentie  0 0 
* Alleen gemeten in 2018 en 2019, ** Alleen bij verpleegkundigen gemeten  

    

 

 
Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige 
verandering (p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 
+ >0.5 SD verschil)  
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9.2. Het effect van de interventie InDialoog in de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. 

In het afgelopen jaar (tussen de zomer van 2018 en de zomer van 2019) hebben 8 van de 15 ziekenhuizen 

de interventie InDialoog (voorheen ‘Aanpak Organisatieklimaat’) van Stichting IZZ geïmplementeerd. Deze 

interventie is ontwikkeld door Stichting IZZ in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en 

bestaat uit drie rondes waarbinnen drie stappen worden doorlopen: Stap 1. De ‘teampeiling en coaching’ 

waarbij de medewerkers hun mening geven op een aantal stellingen met betrekking tot het 

organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting op de afdeling. Stap 2. Het ‘teamdialoog’ waarin 

medewerkers met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten van de peiling. Stap 3. De ‘bestuurder op de 

werkvloer’ waarbij het team in gesprek gaat met een bestuurder of directeur over de uitkomsten van het 

teamdialoog (zie ook  https://www.izz.nl/indialoog).  

 

Om te bepalen in hoeverre de interventie InDialoog invloed heeft op proces factoren, het 

organisatieklimaat, werkfactoren, en gezondheid/welbevinden zijn de veranderingen voor de groep die 

mee heeft gedaan aan deze interventie vergeleken met de groep die hier niet aan heeft meegedaan. Voor 

de leesbaarheid worden deze groepen aangeduid als InDialoog groep en Niet-InDialoog groep. 

Voorafgaand aan deze vergelijking is gekeken of de groepen vergelijkbaar waren op de meting van 2018. 

Hieruit blijkt dat er geen noemenswaardige verschillen waren tussen de twee groepen op proces factoren, 

organisatieklimaat, werkfactoren en gezondheid/welbevinden. Er is dus geen aanwijzing voor selectieve 

deelname van ziekenhuizen aan de interventie. Vervolgens zijn de verschillen in verandering over tijd (de 

groep medewerkers die aan beide meetmomenten hebben meegedaan) alsmede in de situatie (de groep 

medewerkers in 2018 in vergelijking met de groep medewerkers in 2019) in kaart gebracht. De resultaten 

van deze vergelijkingen staan in tabel 15.  

 

Proces factoren 

Hoewel er in beide groepen sprake is van gunstige veranderingen op de proces factoren zien we over het 

algemeen sterkere verbeteringen bij de InDialoog groep dan bij de niet InDialoog groep. We zien dit zowel 

bij de groep die aan alle meetmomenten heeft deelgenomen (over tijd) alsmede wanneer we de huidige 

groep vergelijken met die in 2018 (de situatie). Een uitzondering hierop is de mate waarin medewerkers 

tevreden zijn over interventies. Beide groepen hebben hierop evenveel vooruitgang geboekt in het 

afgelopen jaar.  

 

https://www.izz.nl/indialoog
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Organisatieklimaat 

Binnen de InDialoog groep zien we een verbetering op vrijwel alle facetten van het organisatieklimaat, 

terwijl het organisatieklimaat binnen de Niet-InDialoog groep over het algemeen onveranderd is gebleven.  

We zien dit zowel in de verandering in de situatie alsmede in de verandering over tijd.   

 

Werkfactoren 

Met betrekking tot de werkeisen zien we bij de medewerkers die aan beide meetmomenten hebben 

deelgenomen  dat de werkdruk iets minder sterk afneemt in de InDialoog groep dan in de Niet-InDialoog 

groep. Wanneer we de huidige situatie vergelijken met die uit 2018 dan zien we echter een vergelijkbare 

afname in werkdruk bij de groepen. Mogelijk ervaren met name medewerkers die al in dienst waren in 

2018 wat meer werkdruk nu zij naast de dagelijkse werkzaamheden deelnemen aan de activiteiten rond 

de teamdialoog 

 

Een opvallende verandering is de toename van sociaal ongewenst gedrag in de Niet-InDialoog groep 

(zowel in de situatie als over tijd), terwijl dit is afgenomen in de situatie en gelijk gebleven over tijd bij de 

InDialoog groep. Daarnaast zien we dat de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen en de 

teamreflexiviteit in gunstige zin veranderen terwijl dit in de Niet-InDialoog groep onveranderd blijft. 

Mogelijk zijn deze gunstige ontwikkelingen toe te schrijven aan het feit dat omgangsnormen en het geven 

van feedback vaak genoemde thema’s waren van de teamdialogen. Tenslotte zien we dat de Niet-

InDialoog groep verbetert op duidelijke werkafspraken waar dit bij de InDialoog groep eerder achteruit 

lijkt te gaan. Dit laatste zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door een sterkere focus op dit thema in 

de InDialoog groep, en daarmee meer bewustwording over de helderheid en werkbaarheid van de 

werkafspraken. 
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Tabel 15. Ontwikkelingen in proces factoren, organisatieklimaat, werkfactoren en gezondheid/welbevinden 
uitgesplitst in de groep ziekenhuizen die InDialoog hebben doorgevoerd en de groep ziekenhuizen die dit niet 
hebben doorgevoerd, op basis van medewerkers die aan de meting in 2018 en 2019 hebben deelgenomen en de 
totale groep in 2019 vergeleken met de totale groep in 2018. 

 

 Verschil in 
verandering over 

tijd  

InDialoog 
2019 vs 2018 

Over tijd  
(N=210 uit 8 zkh.) 

Geen InDialoog 
2019 vs 2018 

Over tijd 
(N=157 uit 7 zkh.) 

InDialoog 
2019 vs 2018 
In de situatie  

 (N= 367-395 uit 8 zkh.)  

Geen InDialoog 
2019 vs 2018 
In de situatie 

 (N=240-250 uit 7 zkh.) 
 

Proces factoren  

Communicatie * ↑ ↑ (↑) + + +  

Participatie * ↑ ↔ + 0 

Tevredenheid  ↑ ↑ + + 

Verwachtingen * ↑ ↔ + 0 

Bereik (*) ↑ ↑ ↑ + + 

Organisatieklimaat 

Organisatieklimaat:  
top management 

* ↑ ↔ + 0 

Organisatieklimaat:  
direct leidinggevende 

 
↔ ↔ 

+ 0 

Organisatieklimaat:  
groepsnorm 

(*) ↑ ↔ + 0 

Organisatieklimaat:  
communicatie 

* ↑ ↔ + 0 

Organisatieklimaat:  
participatie    

* ↑ ↔ + 0 

Werkeisen 

Werkdruk * ↓ ↓ - -  

Belastende situaties:  
emotioneel 

 ↓ ↓ - - 

Belastende situaties: 
agressie/conflict 

 ↔ ↔ 0 (+) 

Fysieke 
arbeidsomstandigheden 

 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Hulpbronnen 

Sociale steun 
leidinggevende 

 
↔ ↔ (+) 0 

Sociale steun collega’s  ↔ ↔ 0 0 

Ongewenst sociaal gedrag (*) ↔ ↑ - (+) 

Samenwerking vplk – 
arts** 

* ↑ ↔ + 0 

Werkafspraken * ↔ ↑ - + 

Rolonduidelijkheid  ↔ ↔ 0 0 
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 Verschil in 
verandering over 

tijd  

InDialoog 
2019 vs 2018 

Over tijd  
(N=210 uit 8 zkh.) 

Geen InDialoog 
2019 vs 2018 

Over tijd 
(N=157 uit 7 zkh.) 

InDialoog 
2019 vs 2018 
In de situatie  

 (N= 367-395 uit 8 zkh.)  

Geen InDialoog 
2019 vs 2018 
In de situatie 

 (N=240-250 uit 7 zkh.) 
 

Team reflexiviteit * ↑ ↔ + 0 

Interne communicatie 
ziekenhuis 

 ↔ ↔ 0 0 

Personeelsbezetting  ↑ ↑ + +  

Autonomie  ↔ ↔ (+) 0 

Opleidingsmogelijkheden (*) ↔ ↔ 0 0 

Materiaal & Apparatuur  ↔ ↔ 0 0 

(Financiële) waardering  ↔ ↔ 0 (+) 

Herstel tijdens het werk  ↑ ↑ + + 

Gezondheid/welbevinden 

Bevlogenheid  ↔ ↔ (+) 0 

Emotionele uitputting  
(subscore burnout)  

 ↑ ↑ + 0 

Depersonalisatie  
(subscore burnout)  

 ↑ ↑ 0 (+) 

PTSS klachten  ↔ ↔ - 0 

Slaapklachten  ↔ ↔ + 0 

Verloopintentie  ↔ ↔ - 0 

(*) verschil in verandering over tijd tussen de twee groepen o.b.v.  p<.10 
*   verschil in verandering over tijd tussen de twee groepen  o.b.v.  p<.05 
** alleen gemeten bij verpleegkundigen  

 

 

 

 

Legenda:  groen = gunstig; rood = ongunstig 

↔ (↑) / (↓) ↑/↓ ↑↑/↓↓ 

0 (-) / (+) - /+ - -  / + +  
Geen noemenswaardige 
verandering 

Enige verandering (p<0.10) Noemenswaardige verandering 
(p<0.05) 

Sterke verandering (p<0.05 + >0.5 
SD verschil)  
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Gezondheid/welbevinden 

Zoals uit de eerste twee kolommen van tabel 15 blijkt, maakt de InDialoog groep en de niet InDialoog 

groep dezelfde ontwikkeling door als we kijken naar de medewerkers die aan beide metingen hebben 

deelgenomen. De interventie laat daarmee op dit moment nog geen resultaten zien op gezondheid en 

welbevinden bij deze groep medewerkers. De resultaten op basis van de vergelijking in de situatie van 

2019 met die van 2018 laten een wat wisselend resultaat zien. Bevlogenheid neemt toe en PTSS klachten 

en verloopintentie nemen af in de InDialoog groep, tegelijkertijd nemen in deze groep emotionele 

uitputting en slaapklachten toe. In de niet-InDialoog groep is gezondheid en welbevinden over het 

algemeen onveranderd gebleven. Dit zou er op kunnen wijzen dat InDialoog enerzijds een motiverende, 

stimulerende werking heeft op de medewerkers, wat zich weerspiegelt in meer bevlogenheid en 

betrokkenheid. Keerzijde is mogelijk dat deelname aan InDialoog in eerste instantie extra tijdsdruk en 

belasting oplevert voor de medewerkers.  De korte tijdsperiode tussen de afronding van de interventie en 

de nameting speelt hierbij zeker een rol, en kan er aan bijdragen dat bredere effecten op 

gezondheid/welbevinden van medewerkers nog niet zichtbaar zijn (zie o.a. Bronkhorst, 2018).  
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10. Conclusie en aanbevelingen 

Uit het onderzoek in 2017 bleek dat het van belang is om verbetering te bewerkstelligen in zowel het 

organisatieklimaat t.a.v psychosociale arbeidsbelasting alsmede de werkfactoren, en om medewerkers 

met (ernstige) klachten ondersteuning en behandeling te bieden. De tussenmeting in 2018 voegde daar 

aan toe dat er verbeteringen nodig waren in het proces waarlangs SEH-afdelingen 

interventies/maatregelen doorvoeren.   

 

De inventarisatie van de interventies/maatregelen op de SEH-afdelingen laat zien dat bij veel SEH-

afdelingen actie is ondernomen op de in 2017 genoemde aandachtspunten. Zo hebben de afdelingen zich 

met name gericht op het verbeteren van de personeelsbezetting, de instroom, doorstroom en uitstroom 

van patiënten, herstel tijdens het werk, en de opvang van medewerkers na traumatische gebeurtenissen 

(peer support/bedrijfsopvang).  

 

Aan de nameting hebben 656 medewerkers (60%) van de 15-SEH afdelingen deelgenomen. De resultaten 

laten een verbetering zien in het proces waarlangs interventies/maatregelen worden doorgevoerd op de 

SEH-afdelingen. Zo wordt er meer gecommuniceerd over en worden medewerkers meer betrokken bij het 

ontwikkelen en doorvoeren van interventies. Daarnaast zijn medewerkers over het algemeen meer 

tevreden over de maatregelen die genomen worden, geven ze aan meer invloed van maatregelen te 

ervaren op hun werk en hun welbevinden, en hebben ze positievere verwachtingen over de effecten van 

(geplande) maatregelen op hun werksituatie en welbevinden.  De huidige situatie laat zien dat er verdere 

winst valt te behalen op het verbeteren van het proces waarlangs interventies worden geïmplementeerd. 

Zeker aangezien eerder onderzoek laat zien dat het proces waarlangs interventies worden 

geïmplementeerd een belangrijke rol speelt in de effectiviteit van interventies (o.a. Nielsen & Randall, 

2012)  

 

Ook met betrekking tot het organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting zien we met name 

gunstige ontwikkelingen. Zo is er over het algemeen meer aandacht gekomen voor psychosociale 

arbeidsbelasting op diverse lagen in de organisatie en wordt er beter gecommuniceerd over en worden 

partijen meer betrokken bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Aangezien een gunstig 

organisatieklimaat als een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en implementatie van 
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maatregelen en interventies wordt gezien (zie o.a. onderzoek van Dollard & Bakker, 2010), is ook hier de 

aanbeveling dit verder te ontwikkelen.   

 

Met betrekking tot de werkfactoren lijken de ingezette acties van de ziekenhuizen met name te hebben 

geleid tot een reductie van de werkdruk en belastende situaties. Zo is er sprake van een afname in 

werkdruk, emotioneel belastende situaties, en agressie/conflictsituaties t.o.v. de situatie in 2017. 

Daarnaast zijn ook de belangrijke aandachtspunten m.b.t. de hulpbronnen (personeelsbezetting, 

autonomie, en herstel tijdens het werk) verbeterd t.o.v. de situatie in 2017. Opvallend is de wat 

ongunstige ontwikkeling van het sociaal klimaat (afname van sociale steun van collega’s en een toename 

in sociaal ongewenst gedrag) bij de medewerkers die we over de tijd kunnen volgen. Van belang is om 

deze ontwikkeling in de gaten te houden. Met name op een afdeling waar sprake is van een hoge 

werkdruk en veel ingrijpende gebeurtenissen zoals de SEH is het van belang dat iedereen zich 

gewaardeerd en gesteund voelt door het team. Tot slot zien we een ongunstige ontwikkeling op 

(financiële) waardering welke mogelijk te maken heeft met de huidige landelijke aandacht voor salariëring 

in de zorg, de CAO onderhandelingen, en de ontwikkelingen rond functiedifferentiatie/wet BIG-II. De 

huidige situatie geeft weer dat verdere reductie van de werkeisen (m.n. de werkdruk, 

agressie/conflictsituaties) en het verbeteren de hulpbronnen (m.n. de personele bezetting, autonomie en 

herstel op het werk) van belang is.  

 

De gunstige veranderingen in het organisatieklimaat en de werkfactoren zien we op de nameting nog niet 

weerspiegeld in verbeteringen in gezondheid en welbevinden van de medewerkers. Zo is de mate van 

burnoutklachten gelijk gebleven wanneer we de huidige situatie vergelijken met die uit 2017 en 

toegenomen in de groep die we volgen over de tijd. Het huidige niveau van burnoutklachten (41% scoort 

(zeer) hoog op emotionele uitputting), in combinatie met het gebrek aan reductie van PTSS klachten (16% 

ervaart klachten op (sub)klinisch niveau), geeft aan dat de medewerker met (ernstige) klachten nog 

(meer) aandacht en ondersteuning behoeft. Daarnaast is de verdere stijging in slaapklachten een 

verontrustend signaal. Op dit moment ervaart iets meer dan 1 op de 5 medewerkers slaapklachten. Zoals 

op de tussenrapportage al vermeld, speelt slaap een cruciale rol in fysiek en mentaal herstel, en 

verminderde slaapkwaliteit en insomnia (slapeloosheid) is duidelijk gerelateerd aan verminderd 

functioneren in het werk (waaronder productiviteit, ongevallen op het werk, en ziekteverzuim) (zie 

Kucharczyk, Morgan, & Hall, 2012 voor een overzicht). Op het gebied van interventies zijn er diverse 

mogelijkheden, waaronder het stimuleren van een goede slaap hygiëne (passend bij het werken in 
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wisselende diensten), en het aanleren van mindfulness/ontspanningstechnieken om slaap(kwaliteit) te 

bevorderen. Het lijkt daarnaast van belang het effect van zelf-roostering (dat door een aantal 

ziekenhuizen inmiddels is doorgevoerd) op slaapklachten goed te monitoren. 

Als we kijken naar de ontwikkelingen in het ziekteverzuim dan valt op dat bij het merendeel van de 

afdelingen het ziekteverzuim in de eerste twee kwartalen van 2019 lager ligt dan in dezelfde periode in 

2018 en 2017. Er is echter geen indicatie dat afdelingen die sterker verbeterd zijn op organisatieklimaat, 

werkfactoren, en gezondheid/welbevinden een gunstigere ontwikkeling in het ziekteverzuim doormaken. 

Tenslotte, is over de gehele onderzoeksperiode de verloopintentie gestegen bij de groep medewerkers 

die aan alle metingen heeft deelgenomen. Een zorgelijke ontwikkeling, aangezien het behouden van 

gekwalificeerd personeel met het oog de huidige problemen in personeelsbezetting en de krapte op de 

arbeidsmarkt van groot belang is voor een SEH.  

 

Dat effecten op het vlak van gezondheid/welbevinden op dit moment nog uitblijven, kan verklaard 

worden doordat gezondheid en welbevinden minder verandergevoelig is dan werkfactoren, waardoor 

verbeteringen pas na een langere periode zichtbaar worden (zie o.a. Bronkhorst, 2018). Daarnaast kan 

men van veel van de doorgevoerde maatregelen en interventies eerder een preventief effect verwachten; 

in de zin dat de verbetering in werkfactoren met name bijdraagt aan het voorkomen dat medewerkers 

gezondheidsklachten ontwikkelen.  

 

Nadere analyses hebben verder laten zien dat artsen in vergelijking met verpleegkundigen minder 

gunstige ontwikkelingen laten zien op de nameting en in die zin minder lijken te profiteren van de huidige 

aanpak. Zo is er weinig verbetering bij de artsen wat betreft de proces factoren en de werkeisen, en is bij 

deze functiegroep gezondheid en welbevinden op een aantal aspecten verslechterd. In de aanpak van 

psychosociale arbeidsbelasting is het dan ook zaak meer aandacht te besteden aan het betrekken van 

artsen op de SEH in de aanpak en maatregelen te nemen die ook tot verbetering in hun werksituatie en 

gezondheid leiden.  

 

Tot slot zijn er duidelijke verschillen tussen de afdelingen zichtbaar wat betreft de ontwikkeling in het 

organisatieklimaat, de werkeisen, hulpbronnen, en gezondheid/ welbevinden. Deze verschillen lijken 

onder andere samen te hangen met proces factoren: ziekenhuizen die in het afgelopen jaar een gunstige 

ontwikkeling hebben doorgemaakt op de proces factoren laten ook gunstigere ontwikkelingen zien op de 

werkfactoren en blijven meer stabiel op gezondheid/welbevinden in vergelijking met ziekenhuizen die 
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geen of een ongunstige ontwikkeling laten zien op proces factoren. Daarnaast zien we verschillen tussen 

de groep ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de interventie InDialoog en de groep die dit niet 

heeft gedaan. Zij laten over het algemeen gunstigere ontwikkelingen op de proces factoren, het 

organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting, de onderlinge samenwerking, reflectie op het 

functioneren van het team en het tegengaan van ongewenst sociaal gedrag (o.a. buitensluiten) zien dan 

de groep ziekenhuizen die niet hebben meegedaan aan InDialoog.  Daarentegen zien we bij de 

ziekenhuizen die InDialoog hebben doorgevoerd zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen m.b.t. 

gezondheid/welbevinden van de medewerkers. Deze lijken er op te wijzen dat deelname aan InDialoog 

enerzijds motivatie en betrokkenheid stimuleert, maar mogelijk ook, in eerste instantie, een extra 

belasting voor de medewerkers met zich meebrengt. De interventie InDialoog kan echter niet alle 

verschillen tussen de afdelingen verklaren, wat er op wijst dat er ook andere interventies zijn die bijdragen 

aan positieve ontwikkelingen. Een verdere continuering van de onderlinge uitwisseling van ervaringen en 

‘’best practices’’ tussen SEH-afdelingen lijkt zinvol om  iedere SEH te helpen het vervolg van de aanpak van 

de psychosociale arbeidsbelasting vorm te geven. 

 

Kortom, voor het ontwikkelen en doorvoeren van (effectieve) interventies blijft het van belang aandacht 

te besteden aan het proces waarlangs interventies worden doorgevoerd en het  verbeteren van het 

huidige organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast is het van belang de eerder 

genoemde positieve ontwikkelingen in de werkfactoren door te zetten. Zo blijft het zaak de psychosociale 

arbeidsbelasting te reduceren en verdere  interventies/maatregelen te initiëren om de werkdruk en 

belastende situaties (m.n. agressie/conflict situaties met patiënten en/of hun begeleiders) te reduceren, 

de mate van autonomie te verhogen, de personeelsbezetting te verbeteren, en in te zetten op het 

creëren van meer herstelmogelijkheden tijdens de dienst. Daarnaast is het van belang medewerkers te 

ondersteunen bij het behoud van hun gezondheid cq. verminderen van hun gezondheidsklachten. Het 

doorzetten van de gunstige ontwikkelingen op de werkfactoren in combinatie met het bieden van 

ondersteuning en behandeling aan medewerkers met klachten zal naar verwachting op termijn leiden tot 

minder stress-gerelateerde klachten en uitval van medewerkers, en vermindering van het 

personeelsverloop.  

Hiermee zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen weergegeven op basis van de nameting van het 

project psychosociale arbeidsbelasting op de SEH.  In deel 2 van dit rapport wordt nader ingegaan op de 

eigen resultaten van de nameting, en een aanvullende afdelingsspecifieke conclusie inclusief 

aanbevelingen gegeven.  
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 dr. Margot van der Doef, universitair docent/onderzoeker (Arbeids- &) Gezondheidspsychologie, 

Universiteit Leiden  

 Nathal de Wijn, MSc., Promovendus, Universiteit Leiden  

 

Adviesraad  

Voor dit project is een adviesraad opgesteld. De adviesraad staat onder leiding van (voorzitter)  Roland 
Kip, directeur Stichting IZZ en is als volgt samengesteld: 

 Elise Merlijn, bestuurder FNV 

 Cora Hoffman, bestuurder Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen 
(NVSHV) 

 Eveline Beekhuizen, directeur P&O MC Haaglanden 

 Romy Steenbeek, programmamanager Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) 
 

 Corrie Scholman, voormalig directeur P&O UMC Utrecht (t/m augustus 2019) 

 Hylke Warners, beleidsmedewerker Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) (juni 
2018 t/m mei 2019) 

 prof. dr. C.M.J.G. Maes, emeritus hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden (t/m 
september 2018) 

 Caroline van den Brekel, directeur Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) (t/m 
mei 2018) 

 dr. Marjolein Tasche, voormalig directievoorzitter Haga Ziekenhuis (t/m september 2017) 

 

Daarnaast hebben verschillende organisaties aangegeven het project te steunen door het geven van 

advies en het beschikbaar stellen van hun netwerk voor communicatiedoeleinden:  

 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 

 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 

 Ministerie van VWS 

 Ministerie van SZW  

 
1 Stichting IZZ is een ledencollectief van werkgevers en werknemers in de zorg. Zij treedt op als belangenbehartiger namens haar 
leden: zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Stichting IZZ maakt namens het collectief afspraken over de 
inhoud, premie en service van de IZZ Zorgverzekering met de uitvoerend zorgverzekeraar (Coöperatie VGZ). Daarnaast zet Stichting 
IZZ zich in voor Gezond Werken in de Zorg. Zij doet hiervoor onderzoek, toetst praktijkoplossingen en meet het effect van 
investeringen in gezondheidsbeleid. Stichting IZZ werkt samen met sociale partners en zorgorganisaties en deelt haar inzichten en 
kennis rond gezond werken in de zorg. Voor meer informatie over het project zie www.stichtingizz.nl.  
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Bijlage 2: Constructen vragenlijst 
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Bijlage 3. Verschillen tussen SEH-afdelingen in ontwikkelingen over tijd en in de situatie
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Tabel. 1. Vergelijking van de SEH-afdelingen in hun ontwikkelingen in proces factoren, organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting, werkfactoren 
en gezondheid/welbevinden o.b.v. de medewerkers die vragenlijst van de nameting (2019) alsmede de vragenlijst van de startmeting (2017) hebben 
ingevuld.  Deze vergelijking geeft daarmee de veranderingen weer over tijd tussen 2017 en 2019.  
 
 

 zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

PROCES FACTOREN 

Communicatie** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Participatie** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Tevredenheid** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Verwachtingen** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Bereik** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

ORGANISATIEKLIMAAT 

Organisatieklimaat:  
top management 

↔ (↑) ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↓↓ 

Organisatieklimaat:  
direct leidinggevende 

↑ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↔ ↑ ↔ 

Organisatieklimaat: 
 groepsnorm 

↔ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ 

Organisatieklimaat: 
communicatie 

↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔ 

Organisatieklimaat:   
participatie    

↔ ↑ ↑↑ (↑) ↔ (↑) ↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↑↑ (↑) ↔ ↔ ↔ 

WERKEISEN 

Werkdruk (↑) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↔ ↔ ↔ 

Belastende situaties: emotioneel ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↓ ↔ (↓) ↓ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ 
Belastende situaties: 
agressie/conflict 

↑ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↓ ↔ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Fysieke arbeidsomstandigheden ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↓↓ 

HULPBRONNEN(N=14-16) 

Sociale steun leidinggevende ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ (↓) ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ 

Sociale steun collega’s ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ (↓) (↓) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ 
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 zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

Ongewenst sociaal gedrag ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↔ ↔ ↓↓ ↔ 

Samenwerking vplk - arts (↓) (↓) ↔ ↑ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ 

Werkafspraken ↔ (↓) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ (↓) ↔ ↔ 

Rolonduidelijkheid ↓↓ ↓ ↔ ↓ (↓) ↔ ↔ (↓) ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Team reflexiviteit ↓↓ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ 
Interne communicatie 
ziekenhuis 

↔ ↓ ↓↓ ↔ ↑↑ ↔ (↑) ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Personeelsbezetting ↓↓ ↔ ↓↓ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↔ ↔ (↑) (↑) 

Autonomie ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ 

Opleidingsmogelijkheden ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Materiaal & Apparatuur ↔ ↔ (↓) ↑ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

(Financiële) waardering ↓↓ (↓) ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↓↓ ↔ ↔ (↓) (↑) ↔ ↓↓ ↔ ↓↓ 

Herstel tijdens het werk ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↑ ↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ 

GEZONDHEID/WELBEVINDEN 

Bevlogenheid ↔ ↔ ↓↓ ↓ ↔ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↔ (↓) ↓ ↔ ↔ 

   Emotionele uitputting     
   (subscore burnout)  

↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

   Depersonalisatie  
    (subscore burnout)  

(↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

PTSS klachten ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Slaapklachten (↑) ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Verloopintentie ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

* interventie InDialoog geimplementeerd tussen 2018 en 2019  
** alleen gemeten tussen 2018 en 2019  
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Tabel. 2. Vergelijking van de SEH-afdelingen in hun ontwikkelingen in proces factoren, organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting, werkfactoren 
en gezondheid/welbevinden o.b.v. de medewerkers die vragenlijst van de nameting (2019) alsmede de vragenlijst van de tussenmeting (2018) hebben 
ingevuld.  Deze vergelijking geeft daarmee de veranderingen weer over tijd tussen 2018 en 2019.  
 

 zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

PROCES FACTOREN 

Communicatie (↓) ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑ ↔ ↔ ↑↑ (↑) ↔ (↑) ↔ ↔ ↑↑ 

Participatie: ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↓ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ 

Tevredenheid: (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ 

Verwachtingen: ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Bereik: ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑↑ ↓↓ ↔ ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ 

ORGANISATEIKLIMAAT 

Organisatieklimaat:  
top management 

↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ 

Organisatieklimaat:  
direct leidinggevende 

↔ ↔ (↑) (↑) (↓) ↔ ↔ (↓) (↑) ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Organisatieklimaat:  
groepsnorm 

↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Organisatieklimaat: 
communicatie 

↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Organisatieklimaat:   
participatie    

↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ 

WERKEISEN 

Werkdruk ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↓ ↓↓ ↔ ↓ ↓↓ (↓) ↓↓ ↔ 

Belastende situaties: emotioneel ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ (↓) ↔ ↔ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
Belastende situaties: 
agressie/conflict 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Fysieke 
arbeidsomstandigheden** 

n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

HULPBRONNEN 

Sociale steun leidinggevende ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Sociale steun collega’s ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↔ ↔ 
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 zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

Ongewenst sociaal gedrag ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Samenwerking vplk - arts ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↓) (↑) ↔ 

Werkafspraken (↓) ↓ (↓) ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ 

Rolonduidelijkheid ↔ ↓↓ (↑) ↔ ↔ ↓↓ ↔ (↑) ↔ ↓ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ 

Team reflexiviteit ↔ ↔ ↑ ↑ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Interne communicatie ziekenhuis ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Personeelsbezetting ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑↑ ↑↑ ↑ ↔ ↑↑ ↔ ↑↑ ↔ 

Autonomie ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Opleidingsmogelijkheden ↔ ↔ ↔ ↔ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Materiaal & Apparatuur ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

(Financiële) waardering ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↑ ↑ ↔ ↑↑ (↓) ↔ ↔ 

Herstel tijdens het werk ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ 

GEZONDHEID/WELBEVINDENN=18-20) 

Bevlogenheid ↔ ↔ ↔ ↔ ↓↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

   Emotionele uitputting  
   (subscore burnout)  

↑↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ 

   Depersonalisatie  
   (subscore burnout)  

↑↑ ↔ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ 

PTSS klachten ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ 

Slaapklachten ↑↑ (↑) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Verloopintentie ↔ (↑) (↑) ↔ (↑) ↔ ↔ ↔ ↓ (↓) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

* interventie InDialoog geïmplementeerd tussen 2018 en 2019  
** alleen gemeten tussen 2017 en 2019 
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Tabel. 3. Vergelijking van de SEH-afdelingen in hun ontwikkelingen in proces factoren, organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting, werkfactoren 
en gezondheid/welbevinden wanneer we de huidige situatie (o.b.v. de totale groep medewerkers in 2019) vergelijken met de situatie ten tijde  van de 
startmeting (o.b.v. de totale groep medewerkers in 2017). Deze vergelijking geeft daarmee de ontwikkelingen weer in de situatie tussen 2017 en 2019. 
 

 
zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

PROCES FACTOREN 

Communicatie** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Participatie** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Tevredenheid** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Verwachtingen** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Bereik** n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

ORGANISATIEKLIMAAT 

Organisatieklimaat:    
top management 

0 + + + + + (+) + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 0 

Organisatieklimaat:  
direct leidinggevende + + 0 + + + 0 0 0 0 0 0 + + + + (-) (+) + + 

Organisatieklimaat:  
groepsnorm 

0 (+) + + + 0 (+) + 0 + + 0 0 + (-) 0 + + 

Organisatieklimaat: 
communicatie 

0 + + + + + 0 (+) + + 0 + + 0 0 + + 0 0 + + 

Organisatieklimaat:  
participatie    

- + + + + + 0 + + + 0 + + 0 + + + - 0 + + 

WEREISEN 

Werkdruk (+) - - 0 0 - - - - - (-) - - - - - - - 0 0 - - 
Belastende situaties: emotioneel 0 0 0 - - - (-) - - 0 - - 0 (-) 0 0 - 
Belastende situaties: 
agressie/conflict 

0 0 0 0 (-) 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 

Fysieke arbeidsomstandigheden 0 (+) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 + (+) - 

HULPBRONNEN 

Sociale steun leidinggevende + + 0 0 0 0 0 - 0 0 0 + + + + - 0 + + 

Sociale steun collega’s + 0 - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 + + 

Ongewenst sociaal gedrag 0 0 0 0 (+) 0 0 + + - + 0 0 - - - 
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zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

Samenwerking vplk - arts 0 0 0 + (+) + + + 0 + 0 0 0 0 + + (+) 

Werkafspraken 0 - - - 0 (+) + 0 0 0 + + + 0 0 0 0 

Rolonduidelijkheid - - 0 - - - - - (-) - - - - - - - 0 - - 

Team reflexiviteit - - 0 0 (+) 0 0 0 0 + + (-) 0 - 0 + + 

Interne communicatie ziekenhuis 0 0 (-) + 0 + + + (-) 0 + + 0 (-) 0 0 

Personeelsbezetting - - 0 - - + 0 + 0 + + + + + + + + 0 + + + 

Autonomie 0 0 - + (+) 0 0 0 0 0 0 + 0 0 (+) 

Opleidingsmogelijkheden 0 0 (+) + 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Materiaal & Apparatuur 0 0 - - + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

(Financiële) waardering - - (-) (+) 0 - 0 - 0 0 0 (+) 0 - - 0 (-) 

Herstel tijdens het werk - + 0 + + + + (+) + + + + + + 0 + + 0 0 + + 

GEZONDHEID/WELBEVINDEN 

Bevlogenheid - - 0 - - - - - - - 0 + - 0 0 (-) 0 (+) 

   Emotionele uitputting  
   (subscore burnout)  + + 0 + + (+) 0 0 (-) 0 (-) 0 0 0 0 - (-) 

   Depersonalisatie  
  (subscore burnout)  + 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 (-) 0 

PTSS klachten 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) 0 0 0 0 0 0 

Slaapklachten 0 + + + + 0 (+) (+) (+) 0 0 (+) 0 0 + 0 0 

Verloopintentie 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 (-) - (+) 0 0 

* interventie InDialoog geïmplementeerd tussen 2018 en 2019  
** alleen gemeten tussen 2018 en 2019 
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Tabel. 4. Vergelijking van de SEH-afdelingen in hun ontwikkelingen in proces factoren, organisatieklimaat t.a.v. psychosociale arbeidsbelasting, werkfactoren 
en gezondheid/welbevinden wanneer we de huidige situatie (o.b.v. de totale groep medewerkers in 2019) vergelijken met de situatie ten tijde  van de 
tussenmeting (o.b.v. de totale groep medewerkers in 2018).  Deze vergelijking geeft daarmee de ontwikkelingen weer in de situatie tussen 2018 en 2019. 
 
 

 
zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

PR0CES FACT0REN 

Communicatie  -  0  +   + +  0  + 0 0  + +   +  0  + +  0 0  + +  

Participatie 0 0 0 0 0 0 0  -   + +  (-) 0  + +  0 0  +  

Tevredenheid  - -   +  0 (+) 0  + +  +  0  + +   +  0  +  0 0  +  

Verwachtingen 0 0 0  +  0  + (-) 0  + +  0 0 0 0 0 0 

Bereik  - -   +  0  +  0  + +  +  0  + +   + +  0  + +  0 0 0 

ORGANISATIEKLIMAAT 

organisatieklimaat:  
top management  -  0 0  + 0  + 0 0  + +  0 0  + +   -  0 0 

organisatieklimaat:  
direct leidinggevende 

0 0  +   + 0 0 0  -   +  0  + +  0 0  + +  0 

organisatieklimaat:  
groepsnorm 

0 0  (+)  + 0 0  +  0  + +  0 0 0  -  0 0 

organisatieklimaat:  
communicatie 

0 0 0  + 0 0 (+) 0  + +   +  0 0 0 0 0 

organisatieklimaat:  
 participatie     - -  0 0  + 0 0  +  0  + +  0 0 0 0 0 (+) 

WEREISEN 

Werkdruk  + +  0 0 0 (-)  - (-)  - -  -  -   -   - -   - -   - -  (-) 
Belastende situaties: emotioneel 0 0 0 0  - -  0  -  0  (-) 0 0 (-) 0 0 0 
Belastende situaties: 
agressie/conflict 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 (+) 0 

Fysieke 
arbeidsomstandigheden** 

n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

HULPBRONNEN 

Sociale steun leidinggevende 0 0 0 0 0 0 0  - -   +  0  +  0 0 (+) (+) 

Sociale steun collega’s 0 0 - - (+) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 (+)  +  

ongewenst sociaal gedrag 0 0 0  - 0 0 0 (+) - 0 0 0  +  0 0 
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zkh. 1 zkh 2 zkh 3 zkh. 4 zkh. 5 zkh. 6 zkh. 8 zkh. 9 zkh 11 zkh. 12 zkh. 14 zkh. 15 zkh 16 zkh. 17 zkh. 18 

Samenwerking vplk - arts 0 (+) 0  +  0  +  0 0  +  0 - 0 (-)  +   + +  

Werkafspraken  - -  - -  +  0 0 0 (+)  +   +  0 0 0  +  0 

Rolonduidelijkheid  +  - -  + +  (+) 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Team reflexiviteit (-) 0 0  +  0 0 0 0  + +  (+) 0 0 0 0  + +  

Interne communicatie ziekenhuis 0 0 0 0 (-)  +   +  0 0 (+) 0 0 0 0 (+) 

Personeelsbezetting (-) 0 0  +   + +   + 0  + +   + +   +  0  + +  (+)  + +   + +  

Autonomie 0 0 0  +  0 0 0 0  +  0 0  +  0 0 0 

opleidingsmogelijkheden 0 0 0  +   - -  (-) 0 0  +   (-) 0 0 0 0 0 

Materiaal & Apparatuur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 (+) 0 0 0 0 0 

(Financiële) waardering  -  0 0 0 0 0 (-) 0  +   +  0  + +   - -  0 0 

Herstel tijdens het werk  -  + + 0  +  (+) 0 0  +   + +   +  0  + +  (+) 0  + +  

GEZONDHEID/WELBEVINDEN 

Bevlogenheid (-) 0 0 (+)  - -  0 0 0 0  +  0 0 0 0  +  

   Emotionele uitputting  
(subscore burnout)   + +  0  +   + 0 0 0 0 - 0  + +  0 0 0 0 

   Depersonalisatie  
(subscore burnout)   + +  0 0  +  0 0 0 0 - 0 (+) 0 0 0 0 

PTSS klachten 0 0 0  -  0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Slaapklachten 0 0  +  0 0 0  +  0 0 (+) 0 0 0 0 0 

Verloopintentie 0 0 0 0 0 0  +  0  - -  - 0  - -  (+) 0 0 

* interventie InDialoog geïmplementeerd tussen 2018 en 2019  
** alleen gemeten tussen 2017 en 2019 

   

 



74 

 

Bijlage 4. Verandering in %-ziekteverzuim voor de verschillende SEH-afdelingen.  

 
 


