Sick leave in asthma and COPD;
The role of the disease, adaptation, work, psychosocial factors and knowledge
Cécile R.L. Bool
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In hoofdstuk 4 hebben we gezocht naar verschillen tussen
mensen met en zonder ver¿uim onder astma en COPD patiën-

Mensen met astma die hun juiste diagnose kenden, schreven

hun werk, waren minder vaak benauwd en rapporteerden meet

hun gezondheid minder toe aan belangrijke andere personen,
COPD patiënten die hun diagnose
kenden, ervoeren minder controle over benauwdheid als ze aan
her werk waren. De conclusie van deze studie was dat ziekte-
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verzuim niet rechtstreeks samenhangt met kennis over de ziek-

zuimd hadden in het afgelopen jaar, waren jonger dan degenen
die niet ver¿uimd hadden. In de totale groep met astma en

te. Veel kennis over het omgaan met de ziekte hangt wel samen

COPD patiënten, hadden degenen die ver¿uimd hadden vaker
hun werktempo aa¡gepast, een lagere leeftijd en minder vaak
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astma als
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zoals artsen of hun partner.

hadden van hun werk, hadden vaker geen energie meer over na

mec een betere adaptatie en minder ervaren controle bij zowel

COPD patiënten. Het kennen van de juiste diagnose

hangt samen met minder ervaren controle bij astma en COPD
patìënten.

het werk. Hieruit is geconcludeerd dat de e¡nst van de ziekte,

met behulp van de longfuncie test, geen determinant is va¡ ziekteverzuim bij padënten met astma en
COPD. Interventies om verzuim te ve¡minderen zouden daarom meer gericht moeten worden op psychosociale factoren en
zoals gemeten

het bevorderen van adaptacie dan enkel op hec behandelen van

In hoofclstuk 7 presentereo we een studie over voorspellers van
ueranderingen van ziektevezuim bij mensen met astma.
Mensen met astma mec een laag opleidingsniveau die meer
Êrnctionele beperkngen ervoeren bij algemene dagelijkse activiteiten, gingen in 2003 meer verzuimen. futmapatiënten die
minder vaak alle energie tijdens het werk verbruikten ten koste

de longstoornis zelf.

van een leven oaasc het werh en minder klachten ervoeren tijdens sociale activiteiten, verzuimden het jaar erna minder.

Als eerste hebben we op deze uitgebreide verzameling onderzoeksgegevens een theoretisch model

uit de gedragsweten-

Stabiel hoog verzuim hing samen met minder tevredenheid

schappen toegepast om het optreden van ziekteverzuim te

over het werk, meer steun van de werkgever en meer klachten

bestude¡en: 'Model of Planned Behaviour'. Volgens dit model

bij sociale activiteiten in vergelijking mec mensen die minder
gingen verzuimen. Ziektekenmerken (longfuncde) en werk-

intentie toc gedrag de groorste voorspeller van het daadwerkelijke gedrag. Deze intentie wordt voorspeld door attitudes, de ervaren sociale norm en de ervaren controle. In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke onderdelen van de 'Model oF

sie was dat adaptatie aan functionele beperkingen een grote rol

Pla¡ned Behaviour' samenhangen met ziekteverzuim bij werk-

speelt bij ziekteverzuim bij werknemers met astma, in tegen-

nemers mer astma en COPD: attitudes ten aa¡zien van ziekte-

stelling tot de ernst van de stoornis in de longen.

is de

kenmerken, zoals makinhoud en werkomstandigheden, waren
geen voorspellers van veranderingen in verzuim. Onze conclu-

verzuim, ervaren sociale norm ten aanzien van ziekteverzuim

dit onderzoek

en ervaren concrole over ziekteverzuim en over gezondheids-

Een beperkende factor in

klachten op hec werk.

spopulacie bestond uit mensen met ¿rstma en

De totale groep astma and COPD pariënten in de groep die
weinig verzuimde, had meer concrole over hun vermoeidheid
tijdens hec werk. Attitudes en ervaren sociale no¡m waren niet

aan het werk zijn. Binnen deze groep was de ernst van de

geassocieerd

met verzuim. Aparte analyses binnen de ascmapa-

tiënten leverden vergelijkbare resultaten op. De COPD patiën-

is dat de onderzoek-

COPD die nog

stoornis niet bepalend voor verzuim. Echter, in een algemene
groep met werknemers zullen mensen met astma en COPD
gemiddeld meer verzuimen dan hun co[ega's zonder een chronische aandoening.

In dir proefschrift worden verschillen en overeenkomscen tusbij astma en COPD toege-

ten in de groep met veel verzuim vonden de negatieve gevolgen van ziektever¿uim vervelender (attitude). Onze conclusie

sen de determinanten ven verzuim

was dat ervaren controle over gezondheidsklachten belangrijk

licht. Ook aI zijn het beloop en de prognose van astma eo
COPD verschillend, toch zijn hier ook overeenkomsten in te

bij mensen met astma. COPD patiënten die veel verzuimen,
ervaren dit als een probleem (gezien hun atticudes).
Daarnaast hebben we onder¿ocht ofkennis over de ziekte (zelfis

ontdekken. De resulta¡en van dic onderzoek laten zien dac het
hebben van een chronische longaandoening op zich, en de

management en het weten van de cor¡ecte diagnose) samen-

daaruit voorkomende beperkingen, meer samenhangen met

hangt mec gezondheidsklachten, frrnctionele beperkingen,

ziekteverzuim dan de e¡nst van de stoornis. Deze bevinding

adaptarie en eryaren controle bij patiënten meÈ âstme en

doet vermoeden dat adaptatie ook een rol kan spelen bij ande-

COPD en daa¡mee met ziekteverzuim (zie hooFdstuk 6).

re ch¡onische aandoeningen.

Opvallend was dac 35o/o van de astmapatiënten en 307o van de

De beiangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat een goede

COPD patiënten een foute diagnose invulden. Ziekteverzuim
hing niet samen met beide aspecten van kennis ove¡ de ziekte
bij de patiënten met ascma en COPD. Astmapatiënten die veel

adaptatie samenhangr met minder verzuim bij werknemers
dac de longfunctie geen belangrijke rol speelt

wisten over hec omgaan met hun ziekte, waren wel beter

binnen een populatie van astma en COPD patiënten. Hec

geadapteerd en hadden minder externe controle (externe locus

veel meer de gezondheidsbeleving die het ver¿uim bepaaJr.

of control).

Dit

laatsce betekent dat

zij hun gezondheid minder

toeschreven aan het noodlot of geluk. Mensen met

COPD

met veel kennis over het omgaan met hun ziekte wa¡en beter

met astma en COPD. Op de rweede plaats komt de conclusie

bij ziekreverzuim
is

Verder blijkt dat weinig ervaren concrole een belangrijke determinant is van veel ziekteverzuim bij astmapatiënten, en dat
veel kennis over de ziekte samenhangt met een goede adapta-

geadapteerd en schreven hun gezondheid minder roe aan zich-

zelf (interne locus oFcontrol).
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