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ontwikkelingen vormen de belangrijkste argumenten om 

-

-

aanwezige gezondheidsproblemen. 
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Hoe behoud je medewerkers in de zorg?
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laten zien dat zorgmedewerkers kampen met fysieke en 

psychische gezondheidsproblemen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat een onderzoek uit de Verenigde Staten 

laat zien dat zorgmedewerkers zelf meer zorg gebruiken en 

hogere zorgkosten hebben dan de gemiddelde beroeps-

beeld en laten tevens zien dat er grote verschillen bestaan 

in het zorggebruik onder medewerkers tussen vergelijkbare 

waarom deze verschillen in gezondheid en veiligheid van 

medewerkers –uitgedrukt in zorggebruik– tussen organisa-

Eén van de concepten waarvan we weten dat het ver-

schillen in uitkomsten op het gebied van gezondheid en 

 Veiligheidsklimaat kan omschreven worden als de percep-

en psychische gezondheid en veiligheid binnen de organisa-

dimensies: 

onderwerp.

In deze studie dienden de zorggebruik data van zorgme-

dewerkers als startpunt om de verschillen in gezondheid 

bepalen welke rol het veiligheidsklimaat hierin speelt.  

De studie bestaat uit zes empirische hoofdstukken die 

speelt het veiligheidsklimaat in de gezondheid en veiligheid 

opgedeeld in vier deelvragen:

medewerkers –uitgedrukt in zorggebruik– bestaan er 

2.   Hoe hangen de verschillen in gezondheid en veiligheid 

van medewerkers samen met het veiligheidsklimaat in 

gezondheids- en veiligheidsuitkomsten van zorgmede-

-

zorgmedewerkers?

In deze studie is het verband tussen veiligheidsklimaat 

en verschillende uitkomsten op het gebied van gezond-

 



heid en veiligheid onderzocht (zoals gezondheid van 

 

maar in andere hoofdstukken zijn ook indirecte verbanden 

Resultaten

In hoofdstuk 2 is het gebruik van fysiotherapie en psy-

chische zorg onder medewerkers geanalyseerd om zo de 

tussen zorgbranches te onderzoeken. De geaggregeerde 

-

gebruik van fysiotherapie en psychische zorg in vergelijking 

gezondheidszorg. Wellicht interessanter is de bevinding 

-

-

-

concept de verschillen in gezondheid en veiligheid van 

uitgevoerd waarin onderzocht is hoe het klimaat van een 

-

komsten van medewerkers. De literatuurstudie wijst uit dat 

-

literatuur belangrijk te zijn in het verklaren van verschillen 

in mentale gezondheid van zorgmedewerkers.

In hoofdstuk 4 is nagegaan hoe de verschillen in gezondheid 

en veiligheid van medewerkers –uitgedrukt in zorggebruik– 

ziekenhuizen) en twee ziekenhuizen met een hoog zorgge-

-

het groepsgedrag omtrent gezondheid en veiligheid en de 

veiligheid van medewerkers. Het klimaatconcept lijkt dus 

te kunnen verklaren.

heidsklimaat en psychosociaal veiligheidsklimaat) op 

gezondheids- en veiligheidsuitkomsten onderzocht.  

weten te komen over het verband tussen veiligheidsklimaat 



gecombineerd pad. De resultaten van het vragenlijstonder-

-

beter  psychosociaal veiligheidsklimaat ook een lager 

zorggebruik hebben. Dit verloopt via een vermindering 

is geen bewijs gevonden voor een fysiek pad waarbij orga-

problemen aan het bewegingsapparaat.

-

chosociale veiligheidsklimaat op fysiek en psychosociaal vei-

ligheidsgedrag van medewerkers. Tevens is getoetst of deze 

veiligheidsklimaatconcepten het verband tussen werkeisen 

en hulpbronnen enerzijds en veiligheidsgedrag anderzijds 

-

veiliger gedragen. Dit geldt zowel voor het fysieke als voor 

het psychosociale domein. Medewerkers die werkdruk 

ervaren vertonen juist minder vaak fysiek en psychosociaal 

veiligheidsgedrag. Daarnaast gaf het onderzoek nog enig 

Gebaseerd op de resultaten uit de vorige hoofdstukken en 

-

-

online en face-to-face discussies over gezondheid en veilig-

van de analyses lieten zien dat de scores op veiligheids-

 

De resultaten lieten tevens zien dat medewerkers binnen 

-

-

Conclusies

veilig heidsklimaat in de gezondheid en veiligheid van 

klimaat verschillen verklaard in gezondheidsuitkomsten en 

op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen zorg-

verbeteren. Op basis van dit antwoord en de resultaten be-

schreven in de afzonderlijke hoofdstukken zijn vier centrale 

conclusies  getrokken.

1. Het zorggebruik van medewerkers kan dienen als een 

zinvolle aanvulling op de huidige uitkomsten die gebruikt 

worden in onderzoek op het gebied van gezondheid en 

veiligheid

De onderzoeksresultaten bieden verschillende redenen 

waarom het zorggebruik van medewerkers een waarde-

volle aanvulling is. Ten eerste kan zorggebruik gemeten 

Daarnaast bieden zorggebruik gegevens een mogelijkheid 

om gezondheids- en veiligheidsuitkomsten inzichtelijk te 

worden over de (medische) kostenbesparingen die een 

verbetering van gezondheid en veiligheid op de werkvloer 

met zich meebrengt.

2. Veiligheidsklimaat houdt verband met fysieke en psychi-

sche gezondheids- en veiligheidsuitkomsten op individueel 

-

klimaat is gerelateerd aan verschillende gezondheids- en 

-

lende domeinen en op verschillende niveaus.

-

heidsklimaatconcept

aandacht. In de zorgsector is belangrijk dat binnen het vei-

ligheidsklimaatconcept een onderscheid gemaakt worden 

-

gevenden. Daarnaast moet ook de invloed van groeps-

normen en –gedrag op de aandacht voor gezondheid en 

veiligheid worden meegenomen.

van belang

Op basis van de onderzoeksresultaten en de consensus 

 



in de literatuur dat veiligheidsklimaat een concept is dat 

van aard is. Bovendien hebben de resultaten laten zien dat 

leidinggevende en de daadwerkelijke veranderingen op de 

Aangezien deze studie één van de eerste onderzoeken 

is waarin het zorggebruik van medewerkers verbonden 

-

werkers toe te voegen aan de bestaande gezondheids- en 

veiligheidsuitkomsten om zo meer te weten te komen 

-

klimaat. Onderzoekers wordt ook aangeraden om vaker 

de twee afzonderlijke onderzoeksgebieden rond fysieke 

en psychosociale veiligheid te combineren en een om-

de werkvloer te hanteren. Een andere aanbeveling is om 

veiligheidsklimaat en gezondheids- en veiligheidsuitkom-

sten verder te onderzoeken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

-

verzamelen en beide onderzoeksmethoden te integreren.  

Op deze manier kan een completer beeld geschetst worden 

-

krijgen in de gezondheid en veiligheid van hun medewer-

kers door het verzamelen en monitoren van geaggregeerde 

-

de mate waarin bepaalde gezondheids- en veiligheidsissues 

veiligheidsklimaat willen verbeteren zouden een veelzijdige 

-

de klimaatdimensies worden aangesproken. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat ondanks de huidige trend binnen 

management in de verbetering van het veiligheidsklimaat 

-

ten die onderdeel kunnen uitmaken van een veelzijdige 

Veelzijdige 
veiligheidsklimaat-

Veiligheidsklimaatdimensie
Stakeholders die  

betrokken zijn

Prioriteit van het hoger 
management voor gezondheid en 
veiligheid van medewerkers

  Gezondheid en veiligheidsrondes 
door hoger management:

informele bijeenkomsten waarin 

met medewerkers in gesprek gaan 
over gezond en veilig werken. 

Betrokkenheid van de direct 
leidinggevende bij de gezondheid 
en veiligheid van medewerkers

2.  SSTL training voor direct 
leidinggevenden:

direct leidinggevenden worden 

aandacht voor gezond en veilig 
werken

Direct leidinggevenden

Groepsnormen en –gedrag omtrent 
gezondheid en veiligheid van 
medewerkers

 Teambijeenkomsten over gezond 
en veilig werken:

bijeenkomsten waarin alle 
teamleden gezamenlijk relevante 
issues op het gebied van gezond 
en veilig werken bespreken. 
Medewerkers bereiden deze 
bijeenkomsten voor door (online) 
hun mening te geven over 
stellingen en direct leidinggevenden 

training 
 (zie hierboven) 

medewerkers

veiligheid van medewerkers leidinggevenden en medewerkers

van gezondheid en veiligheid van 
medewerkers

leidinggevenden en medewerkers


