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Samenvatting
Beschreven wordt het gebrufü van de Eigen Verldaring van de

verzuimer, ingezondei bij aanvangverzuim voor het inventarise-
ren van arboproblemen op groepsniveau. De verzuimer vermeldt
zijnlhaar functie, de verzuim veroorzakende klachten en de even-

tueel ervaren arbeidsproblemen, al clan niet als (mede-)oorzaak

van het verzuim. Deze gegevens worden in gecodeerde vorm opge-

slagen in een centraal elektronisch register. Dat wordt aan het

einde van ieder kwartaal toegankelijk gemaakt voor decentrale

bewerking. Door de beschikbaarheid van een analyseprogramma
op zijn ec kan de bedrijfsarts aan het scherm dit register explore-

ren voor de opsporing van risicogroepen binnen de verzorgde

bedrijfspopulatie. Op grond hiervan komen binnen bereik: selec-

tieve sociaal-medische begeleiding van verzuimers met een te

verwachten problematische reintegratie en gericht onderzoek van

werkplekken of werkplekpopulaties. De top-10 combinaties van

klacht en arbeidsprobleem die gepaard gingen met het hoogste

verzuim worden gepresenteerd.

lnleiding
De arbozorg heeft als belangrijkste doelstelling de werksi-
tuatie van haar cliënten te vrijwaren van gezondheidsbe-

dreigende factoren. Zij is daardoor steeds op zoek naar de

relatie tussen de gezondheidstoestand van de werknemer
en diens werksituatie.
Inhet algemeen worden daarbij vijf methoden gehanteerd:

- bedrijfsgezondheidskundig spreekuur;

- onderzoek van de werkPlek;

- periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek
(psco/peco);

- analyse van verzuimgegevens;

- registratie van arbeidsongevallen.
Deze methoden leveren elk hun specifreke bijdrage aan de

oplossing van een of meer deelproblemen van de arbozotg
(Van Dijk, 1984; Oostendorp & Kromhout, 1985; Plomp,

1987; Van Vliet, 1987). Dit artikel beschrijft de toepassing

van een hybride onderzoeksmethode voor het opsporen

van mogelijk problematische werksituaties, waarin ele-

menten van de vijf hierboven genoemde methoden zijn
verdisconteerd.
Als vehikel is gekozen de Eigen Verklaring (hier verder te
omschrijven als ziekte-informatie formulier: zIF) waarmee

de verzuimer aan de arbodienst rapporteert over de

ktacht als oorzaak van het verzuim, eventueel ervaren
arbeidsproblemen, al dan niet in samerihang met deze

klacht en de verwachte mogelijkheden voor werkhervat-
ting. De Eigen Verklaring wordt bij voorkeur door de

werkgever op de eerste verzuimdag naar de verzuimer
verzonden. Dit is een voorwaarde voor nauwkeurige opga-

ve van ook relatiefkleine verstoringen (Kasl et a1.,1972)

en voor het in kaart brengen van de oorzaken van het
korüdurende, vaak frequente verzuim. Het formulier
waarmee de verzuimer rapporteert is zo opgemaakt dat
de antwoorden van de respondent als scores in een elek-

tronisch systeem kunnen worden ingevoerd. Dit laatste is

een voorwaarde voor onderzoek op groepsniveau. Werkne-
mers zijn zelf vaak goed geTnformeerd over hun arbeids-
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Summary
Reports of absentees submitted to the occupational health service

in the early stage ofthe absence period may confer information
pertinent to the exposure of the employee at work. Complaints,
accidents at work and work-related problems, as perceived by the
absentee are coded and entered into the absence registration of
the serwice. Each health offrcer is supplied with a computer pro-
gram for exploratory analysis ofthese data and the presentation
ofthe results. On base ofthis procedure absentees expected to
stay a long time offwork may be selected for early counseling' On
group level preliminary hypotheses may be adopted about the
relationship between work-related problems and both absence

inception and work resumption. Ten combinations of complaint
with work-related problem, associated with the highest levels of
absenteeism are presented.

Trefinoord,en: arbeid'scy clus, arbo-j aaruerslag. eigen u erhlaring,
risicogroep, ziehte inforrnatie formulier (nr)

omstandigheden (Oostendorp et al., 1987) en over de

mogelijke oorzaken van hun klachten (Vroon, \990). Zii
komen dus als informatiebron in aanmerking bij de

opsporing van het verband tussen werk en klacht.
Scoorbaar zijn gemaakt de antwoorden op wagen naar:

- de huidige functie;

- de klacht als belangrijkste verzuimoorzaak;

- verzuim wegens letsel na ongeval' al dan niet in werk-
tijd en dienstopdracht;

- de eventueel ervaren arbeidsproblemen, die volgens de

respondent hebben bijgedragen aan het verzuim, met
aparte vermelding van het belangrijkste probleem;

- de eventuele arbeidsproblemen, ervaren in het algemeen,
eveneens met aparte vermelding van het belangrijkste pro-

bleem- Deze gecodeerde antwoorden (scores) worden in het
verzuimregisteringevoerd en gekoppeld aan de verzuimge-
gevens: datum eerste verzuimdag, datum laatste verzuim-
dag en datum werkhetvatting na vorig verzuim. Dezelaat'
ste datum levert in combinatie met de datum eerste ver-
zuimdag de duur van het verzuimwije interval (wD dat
aan de inzending van het zlr voorafging.
Bij de keuze voor het wt als maat voor verzuim spelen de

volgende overwegingen een rol. Een gangbare mâat voor
het aantal verzuimen per tijdseenheid is de verzuimfre-
quentie, meestal uitgedrukt als het aantal verzuimen per
jaar. Echter, indien een werknemer in een onderzoekspe-
riode (zeer) Iangdurig verzuimt daalt diens verzuimfre-
quentie. Daardoor zijn frequentie en duur van het ver-
zuim onderling niet onafhankelijk. Een betere maat voor
het optreden van nieuwe verzuimgevallen in een periode

is de verzuimincidentie: aantal begonnen verzuimen per
gewerkte tijd. De omgekeerde waarde hiervan is de duur
van de gewerkte tijd per begonnen verzuim ofwel de duur
van het verzuimvrij interval (wI). Voorbeeld: bij een wr =
182 dagen = 0,5 gewerktjaar per begonnen verzuim is de

verzuimincidentie 365/182 = 7/0,5 = 2,0 begonnen verzui-
men per gewerkt jaar. De omgekeerde waarde van de

duur van een willekeurig getrokken verzuimvrij interval
is dus te beschouwen als een schatting van de verzuimin-
cidentie van de betreffende werknemer in de onderzoeks-
periode (Moll van Charante, 1994).
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De gescoorde zlF-gegevens met de daaraan gekoppelde
verzuimgegevens worden na afloop van ieder kwartaal
elektronisch verzameld, geanonimiseerd en toegankelijk .

gemaakt voor de bedrijfsartsen die aan hun eigen werk-
station onderzoek willen doen naar risico-groepen binnen
bedrijfspopulaties. De resultaten van zulk onderzoek kun-
nen worden gebruikt voor selectief oproepen van verzui-
mers met een verwacht langdurig reintegratie-traject
(curatieve arbozorg) of selectief onderzoek van werkplek-
ken of werkplekpopulaties met een waarschijnlijke
samenhang tussen arbeid en verzuim (preventieve arbo-
zorg). Door de selectieve aanpak van verzuimbegeleiding
en werkplekonderzoek zou een arbodienst een hoger ren-
dement kunnen bereiken van zljn inzet in termen van
beperking van arbeidsgebonden gezondheidsschade en
daarmee gepaard gaande kosten voor het verzorgde
bedrijf. Het voor de bedrijfsartsen decentraal toegankelij-
ke bestand omvat de met een zln gedocumenteerde vetztti-
men, begonnen in twee jaar, de laatste acht kwartalen.
Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd met behulp van een
programma waarmee van de in het bestand beschikbare
variabelen overzichten, samenvattingen en kruistabellen
kunnen worden vervaardigd, indien gewenst met gemid-
delden en percentages.
Bij aanwezigheid van een arbeidsgebonden probleem is
het denkbaar dat de rusttijd tussen de werkperioden -
werkdag, respectievelijk werkweek - onvoldoende is voor
herstel van de initiële draagkracht van de werknemer. In
dat geval zal een toename optreden in de loop van de
werkweek, respectievelijk het seizoen van die verzuimoor-
zaken waaibij door de respondent een arbeidsprobleem is
gesignaleerd. In verband daarmee specificeert het hierbo-
ven beschreven zIr-register de eerste verzuimdag naar
dag van de week en maand van het jaar.
Vanuit de voorgaande overwegingen wordt het verzuim-
systeem geanalyseerd aan de hand van de volgende
waagstellingen:

- zijn de verzuimindicatoren verhoogd bij bepaalde combi-
naties van klacht en arbeidsprobleem en zijn zo bepaalde
risicogroepen aan te wijzen?
- is er verband tussen uitval door verzuim en het tijdstip
binnen de arbeidscycli werkweek en seizoen?

Methode
Ten behoeve van het opsporen van risicogroepen zijn in
het bestand vier soorten variabelen ingevoerd
- persoonskenmerken: leeftijd, geslacht, huidige functie;
- verzuimoorzaken: de klacht, ongevalsletsel (al dan niet
in werktijd en dienstopdracht), arbeidsprobleem (in het
algemeen respectievelijk als (mede-)-oorzaak van de ver-
zuimklacht)
- tijdsduur tussen: datum vorige werkhervatting en actu-
ele verzuimdatum (wr), actuele verzuimdatum en datum
ontvangst zrn door arbodienst (duur responseperiode), ac-
tuele verzuimdatum en hervattingsdatum (verzuimduur)

- plaats eerste verzuimdag in arbeidscycli: dag van de
week, maand van het jaar (seizoen).
In de onderzoeksperiode ljanuari 1gg4-31 december 1g95
zijn in het centrale register 177 236 zrr'-formulieren opge-
nomen (zie tabel 1).

Tabel L invoei van z¡efor¡irulieren in het centraal
reg¡stêr, per jaar en pGr kwartaal

19_94 1995

Gedurende de onderzoeksperiode is een voortgaande stij-
ging waarneembaar van het aantal zIF's dat per maand
aan het register werd toegevoegd. Per 1 oktober 1995 is
bij de nnn de in gebruik zijnde Eigen Verklaring vervan-
gen door het zr¡'.
Bij het berekenen van de gemiddelde duur van het ver-
zuim zeÌfen van het interval tot aan de ontvangst van het
zIF door de arbodienst is - naar analogie van de in de
inleiding toegelichte verzuimmaat wr - de omgekeerde
waarde gebruikt van de incidenties van de gebeuftenis-
sen:'werkhervatting' en'ontvangst zIF door arbodienst'.
Indien een van de drie gebeurtenissen 'uitval door ver-
zuim','werkhervatting' en'ontvangst zrF door arbodienst'
op de laatste dag van het afgelopen kwartaal nog niet
heeft plaats gevonden, is de wachttijd tot aan het optre-
den van die gebeurtenis beschouwd als op tot die datum
onbekend. Leeftijd werknemer is berekend op de datum
eerste verzuimdag. De gegevens van dit onderzoek hebben
dus steeds exclusiefbetrekking op de groep van respon-
denten die een voor codering bruikbaar zrr hebben terug-
gezonden. Het verschil tussen de verdeling over de werk-
week van de verzuimmeldingen zonder respectievelijk
met een arbeidsprobleem is getoetst met behulp van de
Kolmogorov-Smirnov test voor twee steekproeven (Siegel,
1956). Het verschil tussen de verdelingen van deze twee
soorten verzuimmeldingen over de maanden van het jaar
is getoetst met dezelfde test.

Resultaten
De eerste onderzoekswaag luidde: zijn de verzuimindica-
toren verhoogd bij bepaalde combinaties van klacht en
arbeidsprobleem en zijn zo bepaalde risicogroepen aan te
wijzen? Voor een overzicht van de gegevens van 19g4 en
1995 wordt verwezen naar tabel 2.
Bij aanwezigheid van een algemeen arbeidsprobleem was
de verzuimduur verhoogd, het gemiddelde wr enigszins
verkort en dus ook de verzuimincidentie verhoogd. Bij een
arbeidsprobleem als (mede-)oorzaak van het verzuim
waren de verzuimindicatoren incidentie en duur nog ster-
ker verhoogd. Binnen beide typen van arbeidsproblemen
waren deze verzuimindicatoren gemiddeld het sterkst
verhoogd bij sigrralering van problemen uit de hoofdgroep
'Relationele problemen'. Opvallend is de relatief korte ver-
zuimduur bij problemen met de fysisch-chemische werk-
plekomstandigheden, zoals problemen met het binnenkli-
maat; in 1995 10 dagen versus 12 dagen bij afwezigheid
van een gesignaleerd probleem. Bij problemen in de beide
categorieën van een zrr: arbeidsprobìeem-in-het-algemeen
en als (mede-)oorzaak-van-het-verzuim, waren deze ver-
zuimindicatoren het hoogste (zie tabel 3).
Bij combinatie van de klachten met de verschillende
arbeidsproblemen kwamen sterk uiteenlopende verzuim-
patronen naar voren. De top-10 combinaties van klacht en
arbeidsprobleem met het hoogste verzuimpercentage wor-
den gepresenteerd in tabel 4.
De groep klachten over moeheid en spanning gaat
gepaard met het hoogste verzuimpercentage. Problemen
met de persoonlijke arbeidsverhoudingen eisten de hoog-
ste tol, gevolgd door arbeidsproblemen van kwalitatieve
aard. Werknemers die verzuimen met klachten over moe-
heid en spanning én klachten over het werk bleken circa
een derde van hun werktijd te verzuimen. Respondenten
die hun formulier oningevuld terug zonden, gaven gemid-
deld een verzuimpercentage te zien van bijna 25. Ook bte-
ken respondenten die een andere klacht aangaven dan
vermeld op het formulier een sterk verhoogd verzuim te
vertonen.
Bij signalering van een arbeidsprobleem als (mede)oor-
zaakvan het verzuim is het wr nauwelijks korter: gemid-
deld126dagenversus127dagenbijsignaleringvaneen>
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Tabel 2. Gemiddelde duur verzuimvrij interval (wlt en verzuim (VDUURI, in dagen, per hoofdgroep klachten, soor-
ten ongeval, hoofdgroep arbeidsprobtemen-¡n-het-atgemeen en hoofdgroep arbeidsproblemen-als-(mede-)oorzaak
van het verzuim, per jaar,

variabele
Aantal
L994

Aantaì
1995

Leeftijd (jaar)

Geslacht

Functie

Klacht

Ongeval in
Werktljd resp ir
Opdracht

Arbeids-
probleem
in het
algemeen

<30
30-49
>50
Man
Vrouw
Uitvoerendr
Administratief

KNO
Hoofdpijn
Koorts
Letsel
Maag-darm
Moe/spanning
Spier/gewricht
Overige

Werkt-/Opdr-
Werkt+/Opilr-
Werkt+/Opdr+

Geen

7930
29357
4760
26083
15964
10890
24736

5958
6996
4620
823
7793
3547
4972
6899

trg2
198
380

37385

94
119
!26
t26
99
123
lt4

21010
91963
r62t6
78582
50607
33013
73819

17t77
20442
17631
2399
21283
10867
14001
24882

3482
536
Lt26

ttí?74

16

20
29
19
oo

25
t7

11

15

I4
23
11

39
31
31

t49
L28
153
136
t34
126
13?
125

130
111
138

137

11

12

t7
12

13

15

11

7

8

16
I

22
20
19

101
t40
158
r52
110
t40
135

22
23
26

t2

39
29
39

19

L25
111
t2t
115
rt7
110
115
108

119
t02
107

116

Arbeids-
probleem
(medel
oorzaak

Totaal

Kwaliteit
Kwantiteit
Arbo i.e.z.¡
Orgqni5¿¿is
Relationeel
Overige

Kwaliteit
Kwantiteit
A¡bo i.e.z.3
Organisatie
Relationeel
Oveúge

400
574
1323
734
659
972

t74
299
567
391
440
778

42074

1. Uitvoerende functies, inclusief meewerkend voorrnan.
2. Bureau-gebonden fr¡ncties.
3. Problernen met fysisch-chemische rverkplekcondities.

Tabel 3. Gemiddelde duur verzuimvrii interva! lwll en
ver:ru¡m (vDuuRl, in dagen, en verzu¡mpetcentago' per
exclus¡€f type arbeidsproble€m en bii de comb¡nat¡e
van be¡de typon op e€n zlFformulier, gegevens f 99¿l-
t995

fupe arbeidsprobleem l'vt vDuuR YZIoL Totaaì

923
L826
3300
2079
1815
3472

431
991
t454
1165
1232
2784

129189

problemen-als-(mede-)oorzaak sterker dan voor arbeids-
problemen-in-het-algemeen. In beide gevallen werd het
maximale verschil bereikt op vrijdag (l2Vo-I07o = 27o) (zie
tabel 5).
Deze verschillen zijn signifrcant: ¡2arbo-oorzaak = 59.57,
respectievelijk 12arbo-algemeen = 55.92, bij 2 vrijheids-
graden, in beide gevallen p < 0,001, Kolmogorov-Smirnov
test, eenzijdig getoetst (Siegel, 1956). Van de arbeidspro-
blemen-algemeen respectievelijk de arbeidsproblemen-
als-(mede-)oorzaak had de hoofdgroep'Relationele proble-
men'het sterkste weekeffect. Op de vrijdag werd het
maximale verschil bereikt : 1 3, 3 7a respectiev elljk I2,6Vo

versus 1r0,5Eobij afwezigheid van een arboprobleem (niet
in de tabel). Het weekeffect van de hoofdgroep'Arbo i.e.z''
was nog juist aantoonbaar, in tegenstelling tot de hoofd-
groep 'Kwantiteit', waarvan het week-effect praktisch
nihil was.
Het seizoenseffect kwam in de maanden juli-oktober naar
voren. Ook hier zijn de effecten van beide soorten arbeids-
problemen significant (p < 0,001, tweezijdig getoetst),
alleen is het effect van arbeidsproblemen-algemeen hier
sterker dan van arbeidsproblemen-als-(mede-)oorzaak (zie

tabel 6).
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37
15
39
37
43

38
55
20
40
50
44

LO4
111
L07
108
101
108

101
110
98
r02
103
L07

26
26
10

20
28
23

33
31
10

28
32
25

119
135
125
131
Lt2
t32

t20
133
L23
LzL
115
t34

Geen van beide gemeld 1.32

Alleen'in heü algemeen' 123
Alleen(mede)sorzaek' L24
Beide typen op een ãF J'20

13 9.8 151825
18 !4.6 8705
25 20,2 1334
29 24.2 9372

1. Betreft uitsluitend respondenten; 100(vouun/Vu).

arbeidsprobleem-algemeen (niet in de tabel aangegeven).
De verzuimduur is in dat geval echter duidelijk langer:
gemiddeld 25,6 dagen, vergeleken met 20,3 dagen bij een

arbeidsprobleem-algemeen. De overeenkomstige verzuim-
percentages luiden: gemiddeld 20,37o vercts 16,67o.

De tweede onderzoeksvraag luidde: is er verband tussen
uitval door verzuim en het tijdstip binnen de arbeidscycli
werkweek en seizoen? Het weekeffect was voor arbeids-
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Tabel 4. Top'tien combinaties van klacht en of arbeidsprobteem-algemeên met gem¡ddold het hoogste verzuimper-
centage, gegevens 1995

Nr Klacht Arbeidsprobleemr :w72 VDUTIR- vzVo3 nn

1. moe-spanning
2. alle klachten
3. geen klacht
4. alle klachten
5. alle klachten
6. alle klachten
7. alle klachten
8. oveúge klacht
9, moe-spanning
10.spier-gewricht
Totaal

alle problemen
relationeel
geen probleem
kwalitatief
kwantitatief
ander probìeem
organisatie
geen probleem
geen probleem
geen probleem

TzL
ttz
L04
119
136
L32
r32
t26
129
138

34
28
24
27
26
23
20
18
18

20

29.2
25.t
23.3
22.4
19.5
t7.7
15.4
14.7
t4.6
t4.5

2680
1815
531
923
1826
3472
2079
2249r
8187
t2290
56294

Deelverzamelingen van de hierboven gepresenteerde combinaties

relationeel
kwa¡titatief
ander probleem
kwalitatief
relationeel
ander probleem

115
127
It4
119
t26
133

35.6
32.2
31.8
28.2
22.5
22.3

584
580
672
407
152
408

4I
4l
36
ot

28
30

1. Arbeidsprobleem, gesignaleerd als algemeen probleem, respectieveÌijk als (mede)oorzaak van de klacht.
2. Verzuimvrij interval (wr) en verzuimduu¡ (v¡uun), in dagen.
3. Betreft uitsluitend respondenten; 100(vouuMvrrr).
4. Aantal melrtingen.

Van de beide soorten arbeidsproblemen: 'algemeen' en
'als{mede-)oorzaak' vertoonde alleen de hoofdgroep'Ove-
rige arbeidsproblemen' een significante seizoenschomme-
ling (niet in de tabel). De gesignaleerde cyclische effecten
gingen meestal gepaard met een toename van20-1,O0Vo
ten opzichte van het aantal meldingen dat verwacht werd
onder de aanname van geen cyclisch effect.

Discussie
In 1994 heeft de procedure van het verzenden plaatselijke
varianten gekend, zoaÌs het toezenden op de vijfde ver-
zuimdag met als gevolg selectie van langer durende ver-
zuimen, respectievelijk de toezending aan werknemers
met een verhoogd verzuimrisico met als gevolg selectie
van relatief frequent verzuimende werknemers met een
gerniddeld relatief kort verzuimvrij interval. In 1gg5 is
}:.el, ztp bijna overal op de eerste verzuimdag verzonden.
De validiteit van het instrument is niet vastgesteld. De
klacht en het letsel, die korte tijd na aanvang verzuim op
het zr¡'zijn vermeld zullen in de meeste gevallen echter
wel overeenkomen met de metterdaad als verzuimootzaak
ervaren klacht (Vroon, 1990). De waarde van non-respons
als voorspeller van de verzuimfrequentie en -duur dient te

worden getivalueerd. Niet onmogelijk is dat juist in de
categorie non-respondenten zich een risicogroep bevindt
met een hoge prevalentie van arbeidsproblemen en hoge
gemiddelden voor de verzuimindicatoren incidentie, duur
en percentage. Hetzelfde geldt ook voor de groep die het
formulier oningevuld retourneert, respectievelijk zich niet
kan vinden in de klachten van het formulier. Ook de
meerwaarde van'arbeidsprobleem-als (mede-)oorzaak-
van-het-verzuim' boven'arbeidsprobleem-in-het alge-
meen'dient te worden geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor
de samenvoeging van de items van de arbeidsproblemen
tot hoofdgroepen. Dit laatste probleem kan worden aange-
pakt door middel van factoranalyse op de groepen arbo-
problemen die worden gemeld naar aanÌeiding van één
verzuim. Deze analyse kan een aanwijzing geven over de
dimensies die door respondenten worden onderscheiden
naar aanleiding van hun keuze uit de op de lijst aangebo-
den arbeidsproblemen. Deze analyse kan worden aange-
vuld, bijvoorbeeld met de effecten van de gesignaleerde
arbeidsproblemen op de verzuimindicatoren en op de rela-
tie met de arbeidscycli. Het gepresenteerde instrument
meet derhalve op een niet gevalideerd niveau, ook ontbre-
ken bij de exploratieve analyse de persoonsgeg'evens van

Tabel 5. Verdeling van begindatum verzuim over de dagen van de week, naar type arbeidsprobleem, aantallen en
rijpercentages, gegevens 199¡l-1995

þpe arbeidsprobleem Ma Di ZaJZoVrijDoWo

geen arbeidsprobleem'

Tn het algemeen'

'(medeþorzaak verzuim' 3505 2l2l
33Vo 2OVo

16044 2593
IOVo 2Vo

2097 357
l27o 27o

1257 222
I2Vo 21"

56051
37Vo

6084
34Vo

29350
l9/o

3503
l9Vo

25250
t67o

3027
LTVo

1845
t'Ilo

23877
l6Vo

3009
177o

t756
l6Vo
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Tabel 6. Verdeling van begindatum verzuim over de maanden van het jaar, naar type arbeidsprobleem, gogovens
199¿t-1995

þpe arbeidsprobleem
Nov
Dec

sep
okr

Jut
Aug

Jan
Feb

Mrt
Ap"

Mei
Jun

'geen arbeidsprobleem'

In het algemeerl

'(mede)oorzaak verzuim'

17842'
lZVo

2t64
tLTo

222t6
lSVo

2373
I27o

t6173
LIVo

1811
9Vo

1106
IlVo

t7020
ll4o

40025
26Vo

5032
25Vo

3089
30Vo

4064
2OVo

1514
tSVo

1363
ISVo

906
97o

39883
267o

de nul-verzuimers, op jaarbasis circa 30Vo van de perso-
neelssterkte. De beschikbare analyse-methode geeft daar-
bij dan ook nog eens uitsluitend resultaten'in het platte
vlak': uni- ofbivariaat. Resultaten van een dergelijke ana-
ìyse kunnen dus hooguit leiden tot het opstellen van voor-
onderstellingen over de relatie tussen arbeidsproblemen
en verzuim respectievelijk werkhervatting. Deze vooron-
derstellingen dienen nader te worden getoetst, bijvoor-
beeld door middel van het onderzoek van verzuimers met
een bepaalde combinatie van klacht en arbeidsprobleem,
ofvan werkplekken en werkplekpopulaties die er in het
verslagiaar met een bepaald arbeidsprobleem uitgespron-
gen zijn.
Verzuim is in veel gevallen de resultante van een groot
aantal onderling samenhangende factoren. Voor de evalu-
atie van arbeidsproblemen als determinanten van de pro-
cessen van uitval en werkhelattiîgzal multivariaat on-
derzoek noodzakelijk zijn. Daarbij kunnen de gegevens van
de nulverzuimers en de non-respondenten niet ontbreken.
Voor de analyse zelf zijn bestaande methoden beschikbaar
(Moll van Charante, 1994; Moll van Charente, 1996).

Slotopmerkingen
Gesignaleerde arbeidsproblemen die zijn gepercipieerd als
(mede-)oorzaak van een verzuim beschrijven niet de frac-
tie van het verzuim dat door preventieve maatregelen tot
verdwijnen kan worden gebracht. Veeleer zalt'et signale-
ren van arbeidsproblemen een risicogroep in beeld bren-
gen van kwetsbare werknemers c.q. werknemers in een
kwetsbare periode met een lage initiële verzuimdrempel
en een hoge initiële hervattingsdrempel. Aan deze groep
manifesteert zich de bijzondere arbeidsbelasting van een
werkplek. Binnen deze groep kan het arbeidsprobleem
aanleiding geweest zijn om te gaan verzuimen, respectie-
velijk eenmaal begonnen verzuim te verlengen. Daar-
naast is aannemelijk dat werksituaties die bij een deel
van de verzuimers aanleiding gaven tot het signaleren
van een met name genoemd arbeidsprobleem ook proble-
matisch kunnen zijn geweest voor werknemers van dezelf-
de werkplekpopulatie die in de onderzoeksperiode niet
hebben verzuimd, respectievelijk bij verzuim de bijdrage
van hun werksituatie aan hun verzuim niet hebben
onderkend. Preventie kan dus plaats vinden op geleide
van kwetsbare groepen.
Verzuimers met een verwacht langdurig verzuim kunnen
met voorrang worden opgeroepen voor het bedrijfsgezond-
heidskundig spreekuur. Intensieve reïntegratie heeft bij
hen in potentie een relatiefgroot effect op de verzuim-
duur. De curatieve arbozorg van deze reïntegratie zal
gepaard gaan met een verkleinde recidiefkans. Verzui-
mers met een verwacht frequent verzuim kunnen in aan-
merking komen voor werkplekonderzoek. Dat zou in eer-
ste instantie kunnen worden uitgevoerd door een bedrijfs-
verpleegkundige of arboadviseur.
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Soms hebben de klachten niet betrekking op prikkelings-
verschijnselen van een orgaan(systeem), maar zijn zljhet
gevolg van orgaanschade (Willems, 1987). Deze orgaan-
schade kan beter worden geclassifrceerd door middel van
een diagnose. Bewaking van populaties met behulp van
diagnosebestanden vertoont evenweì nog ernstige tekort-
komingen. Bestaande classifrcaties zijn te weinig toege-
sneden op het multi-conditionele karakter van de aandoe-
ningen rñ/aarmee men te maken heeft (Sturmans et al.,
1982). Slechts een fractie daarvan wordt correct gedia-
grrostiseerd (Feinstein, 1967); ook is de personeelssterkte
en daarmee het aantal diagrrosen vaak niet toereikend om
met voldoende zekerheid bestaande arbeids-gebonden
risico's op te kunnen sporen (Moll van Charante, 1995).
Alleen een systematische registratie van (vermoede)
beroepsziekten kan hiervoor enige compensatie bieden.
De Eigen Verklaring kan een bijdrage leveren aan nume-
rieke gegevens over werknemers op groepsniveau. Deze
gegevens kunnen door de bedrijfsarts op het eigen werk-
station worden onderzocht. Dergelijk onderzoek kan aan-
leiding geven tot het formuleren van veronderstellingen
over de samenhang tussen arboprobleem en verzuimoor-
zaak. Onderzoek is aangewezen îaar de validiteit van de
gescoorde antwoorden, c.q. de rubrieken van arboproble-
men en naar de betekenis van arboproblemen als determi-
nanten van verzuim.
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