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Inleiding 
De ziekenhuismedewerkers hebben ten tijde van de coronapandemie een ongekende prestatie 
geleverd om het hoofd te bieden aan de extra werkzaamheden en veranderende werkprocessen 
door toename van covidpatiënten en de inhaalslag die moest worden gemaakt na het opstarten 
van de reguliere zorg. De coronapandemie had een grote onvoorziene impact op het mentale, 
emotionele en soms ook fysieke welbevinden. Bovenop de vaak stresserende, maar ook vaak 
energiegevende invloed dat werk al vóór deze tijd had op werkenden.  

Het landelijke ziekteverzuim van werknemers was eind 2021 5,4 procent en een jaar eerder, eind 
2020, 4,9 procent. Van alle bedrijfstakken was het ziekteverzuim in de gezondheids- en 
welzijnzorg sector opnieuw het hoogst. In deze bedrijfstak was eind 2021 het ziekteverzuim 
gestegen naar 7,5 procent terwijl een jaar eerder ziekteverzuimpercentage op 6,9 procent lag. 
Specifiek in de branche van algemene en categorale ziekenhuizen zie je dat het 
ziekteverzuimpercentage lager dan in de gezondheids- en welzijnszorg, maar nog steeds hoger 
dan het gemiddeld landelijk verzuimpercentage. Respectievelijk eind 2020 5,6 procent om te 
stijgen naar 6,7 procent in eind 2021 (CBS, 2022). 
Ziekteverzuim in de zorg is altijd bovengemiddeld geweest. Reden om nog steeds alles op alles 
te zetten om verdere uitval van werknemers in ziekenhuizen zo veel mogelijk te beperken.  

Werkstress   
De meeste gehoorde oorzaak voor verzuim in de sector zorg en welzijn is de werkdruk of 
werkstress CBS (2016). Zo’n 38 procent van de medewerkers in de Gezondheids- en 
welzijnszorg geeft deze reden voor verzuim op. Minstens zo belangrijk als de feiten, cijfers en 
redenen voor verzuim, zijn de oplossingen. Dit was voor ziekenhuis Nij Smellinghe in 2020 de 
reden om de impact van de interventie Stressjam op de (mentale) gezondheid van de 
medewerkers te laten monitoren. Dit onderzoek sluit aan bij de interventieonderzoeken uitgevoerd 
bij de partners van het Platform Mentale Gezondheid. Het Platform Mentale Gezondheid is 
opgericht door vijf grotere organisaties van Noord-Nederland en het lectoraat Duurzaam HRM 
van de Hanzehogeschool. De reden hiervoor is dat gezond ouder worden is een belangrijk thema 
is in Nederland, en in het bijzonder in de Noordelijke regio’s waar Healthy Ageing bij 
overheidsinstanties, bedrijven en kennisinstellingen hoog op de agenda staat.  
Met Platform Mentale Gezondheid wordt gerichte aandacht gegeven aan ‘Mentale Gezondheid op 
de Werkvloer’ en worden er bij de betrokken partners verschillende interventies ingezet en 
gemonitord door het onderzoeksteam, onder leiding van lector Duurzaam HRM, dr. K.N. Veth. Nij 
Smellinghe sluit met het monitoren van de interventie Stressjam goed aan bij de doelen en 
werkwijze van het platform.  
 
Doel 
Het doel van het interventieonderzoek is om met de innovatieve interventie Stressjam bij te 
dragen aan de mentale gezondheid van de medewerkers van Nij Smellinghe op basis van 
evidence-based resultaten. Een nevendoel is dat de resultaten van de interventie Stressjam 
meegenomen kunnen worden op de lijst van onderzochte interventies ter verbetering van mentale 
gezondheid en welbevinden van het Platform Mentale Gezondheid.  
Onderzocht wordt in welke mate en op welke manier de interventie Stressjam (preventief) een 
bijdrage levert aan de mentale gezondheid van medewerkers op de werkvloer. Nij Smellinghe wil, 
net als de organisaties die betrokken zijn bij het Platform Mentale Gezondheid, vroegtijdig 
signalen van o.a. burn-out en stress, naast de tegenhangers bevlogenheid en vitaliteit, 
ontdekken, zodat er preventief en amplitief een bijdrage geleverd wordt aan het gezond houden 
van medewerkers.   
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Leeswijzer 
Door coronamaatregelen is het onderzoek naar Stressjam een jaar later gestart dan dat de 
bedoeling was. Het is gestart in juli 2021. Dit rapport is een weerslag van de resultaten uit het 
monitoren van de interventie Stressjam van Jamzone. In Hoofdstuk 1 wordt de interventie 
Stressjam toegelicht. In Hoofdstuk 2 komt de Methode van het onderzoek aan de orde. De 
Resultaten komen in Hoofdstuk 3 aan bod. Eerst worden de kwalitatieve resultaten getoond van 
de situatie vóór de interventie (T0) per interventie. Vervolgens wordt de situatie na de interventie 
geanalyseerd (T1). We sluiten het hoofdstuk af met aanvullende informatie vanuit de 
kwantitatieve resultaten op de thema’s van mentale gezondheid en de hulp- en stressbronnen. In 
het hoofdstuk Conclusies worden op basis van de resultaten conclusies getrokken.  
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1. Interventie Stressjam 
Stress kan negatieve uitkomsten voor zowel de medewerkers als de organisatie veroorzaken. De 
wens van Nij Smellinghe is om evidence based resultaten te vergaren over de innovatieve 
interventie Stressjam. Een nevendoel is dat de resultaten van de interventie Stressjam 
meegenomen kunnen worden in de lijst van onderzochte interventies ter verbetering van mentale 
gezondheid en welbevinden van het Platform Mentale Gezondheid. 
 
Interventie Stressjam 
In juli 2021 startte het interventieonderzoek bij Nij Smellinghe. Nij Smellinghe maakte zelf de 
keuze om de interventie Stressjam van Jamzone aan te bieden aan haar medewerkers. De 
medewerkers konden zich individueel en op vrijwillige basis (ongeacht functie of 
teamlidmaatschap) inschrijven.  
 
Stressjam is een Virtual Reality (VR) game met biofeedback om de stressmindset te trainen en 
beter te worden in stress. Stress wordt vaak gezien als een negatief aspect. Stressjam laat zien 
dat het stress-systeem juist op een goede en positieve manier gebruikt kan worden. In plaats van 
het vermijden van stressvolle situaties, kun je een stressvolle situatie op een goede manier 
gebruiken om gezonder, gelukkiger en productiever te zijn.  
 
De interventie Stressjam bestaat uit vijf individuele sessies. Tijdens deze sessies spelen 
deelnemers een interactieve Virtual Reality game. Door het opzetten van een VR-bril begeeft de 
medewerker zich in een exotische wereld, waarin op verschillende levels allerlei uitdagende 
opdrachten moet worden uitgevoerd én daarbij het juiste stressniveau leert gebruiken. Naast de 
VR-bril draagt de deelnemer tevens een realtime sensor welke de hartslag en de ademhaling 
meet. Met behulp van deze metingen kan de deelnemer zijn of haar eigen stress-systeem 
beïnvloeden om zichzelf te stressen of juist te kalmeren.  
 
Tijdens het spelen van de VR-game wordt de deelnemer ondersteund door een coach. Dit is een 
persoon die begeleidt tijdens de game. Deze coach kan helpen om de verschillende levels te 
behalen en tips en adviezen te geven hoe om te gaan met stress (Jamzone, z.d.) 
 
In Tabel 1 is een korte beschrijving opgenomen qua doel, tijdsduur, werkwijze en verwachte 
resultaten van Stressjam.  
 

Tabel 1 Omschrijving interventie Stressjam 

Interventie  Doel  Tijdsduur Werkwijze IGLOO 
Stressjam Trainen van de 

stressmindset, zodat 
menstress op een goede 
manier kan gebruiken om 
gezonder, gelukkiger en 
productiever te zijn 

Op eigen 
afspraak, 
sessies van 
een uur 

Vier stressjam-
sessies in 
combinatie 
met individuele 
coaching. 

Individueel 
niveau 
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2. Methode 
2.1. Basismodel 
Het onderzoeksmodel naar de mentale gezondheid is gebaseerd op het Job Demands-
Resources-model (JD-R-model; Bakker, Demerouti, De Boer & Schaufeli, 2003; Demerouti, 
Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001; Bakker en Demerouti 2007). In de wetenschap wordt dit 
concept van mentale gezondheid vaak omvat door het concept welbevinden; het gaat om 
emotionele, mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit. Het basismodel wordt in Figuur 1 
afgebeeld. Het JD-R-model gaat uit van vier veronderstellingen.  
 
Allereerst veronderstelt het model dat elke beroepsgroep eigen risicofactoren voor stress kent, 
maar dat deze risicofactoren allemaal zijn te herleiden in twee categorieën, namelijk taakeisen 
(job demands) en hulpbronnen (job of personal resources). Het JD-R model oppert dus dat elk 
beroep te maken heeft met taakeisen zoals mentale of emotionele belasting, emotioneel eisende 
klanten en tempo en hoeveelheid van werk. Zonder voldoende herstel- en 
compensatiemogelijkheden kunnen deze eisen leiden tot burn-out. Ook heeft elk beroep te 
maken met hulpbronnen, zoals zelfstandigheid, leermogelijkheden, afwisseling in het werk, steun 
van leidinggevende/ collega’s maar ook persoonlijke energiebronnen zoals optimisme of self-
efficacy. Het model veronderstelt dat hoge werkeisen kunnen leiden tot stressreacties en 
ongezondheid, terwijl veel hulpbronnen leiden tot een hogere motivatie en productiviteit.  
 
De tweede veronderstelling is dat het JD-R-model twee parallelle processen onderscheidt. Het 
model schrijft stressreacties en ongezondheid toe aan voortdurende aanwezigheid van hoge 
werkeisen en afwezigheid van (voldoende) hulpbronnen. De mentale, emotionele en zelfs fysieke 
energie wordt steeds minder wat uiteindelijk tot een uitputtingsproces leidt. Aan de andere kant 
zorgen veel hulpbronnen op het werk voor intrinsieke en extrinsieke energie. Zo ontstaat een 
affectief-motivationele cirkel waarbij men zich bevlogen voelt door het werk en de werkdoelen 
worden behaald. Dit wordt het motivationele proces genoemd.  
 

 
 
Figuur 1. Het JD-R-model: een cyclisch en dynamisch model waarin alle aspecten van het werk worden 
meegenomen wat tot positieve of negatieve uitkomsten leidt.  
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De derde veronderstelling is dat hulpbronnen de ongewenste invloed van werkstressoren op 
burn-out en daarmee op negatieve uitkomsten compenseren. De laatste en vierde 
veronderstelling is dat hulpbronnen vooral een positief effect hebben indien de taakeisen hoog 
zijn; het is niet zozeer negatief om hoge taakeisen te ervaren (!), mits er genoeg hulpbronnen 
voorhanden zijn. Men zet hulpbronnen zoals sociale steun in, wanneer de taakeisen zo hoog zijn 
opgelopen dat men het werk niet meer alleen aankan. Hoewel dit model de balans tussen het 
uitputtings- en motivationele proces benadrukt, wordt in toenemende mate de nadruk van zowel 
onderzoeks- als HR-werk op de positieve uitkomstmaten gelegd. Het is niet zozeer het 
verminderen van stress (stressoren verdwijnen namelijk echt niet!) waar de medewerkers en 
uiteindelijk de organisatie beter van wordt, maar een oplossingsrichting naar duurzaam werk lijkt 
steeds meer te worden gevonden in het vergroten van mentale gezondheid (bevlogenheid, 
inzetbaarheid e.d.).  

2.2. Onderzoeksopzet 
De gebruikelijke fasering van praktijkgericht onderzoek (probleemformulering, diagnose, ontwerp, 
interventie, evaluatie) is in dit onderzoek vertaald naar het IGLOO-model. Het IGLOO-model 
(Nielsen et al., 2018) is gebruikt om de interventie Stressjam op verschillende niveaus te 
monitoren ten aanzien van mentale gezondheid. Het acronym IGLOO staat voor: Individu, Groep, 
Leider, Organisatie en Omgeving. De monitoring van de interventie Stressjam op ethische 
aspecten is door de Hanze Ethische Advies Commissie (HEAC) goedgekeurd. Voor de 
verkenning en analyse van de interventie Stressjam is op een mixed-methods-wijze uitgevoerd. 
Voor het kwantitatieve gedeelte zijn voor de voor – en nametingen vragenlijsten per e-mail 
verzonden net voor (T0) en zo spoedig mogelijk na afronding van de interventie een nameting 
(T1). Daarin zijn de volgende concepten op ieder niveau van de IGLOO gemeten: burn-out, 
bevlogenheid, veerkracht, emotionele, fysieke en mentale werkbelasting, de rol van 
leidinggevende en collega’s, organisatie van het werk, inspraak bij leidinggevende, 
loopbaanontwikkeling en teamfunctioneren. Voor de vragenlijst hebben we met toestemming van 
onderzoeksbureau SKB Amsterdam gebruik gemaakt van de VBBA 2.0: Veldhoven van, Prins, , 
Laken van der, &  Dijkstra, 2014). Voor de T0-meting van de eerste groep (juli 2021) is, ook met 
toestemming van onderzoeksbureau SKB te Amsterdam, nog gebruik gemaakt van de VBBA1.0. 
Daarin zijn niet de vier schalen organisatie van het werk, inspraak bij leidinggevende, 
loopbaanontwikkeling en teamfunctioneren opgenomen (Van Veldhoven & Meijman,1994). 
 
De deelnemers konden zich vrijwillig en individueel aanmelden voor deelname aan de Stressjam 
interventie. Hierdoor ontstonden twee groepen deelnemers van diverse afdelingen en 
verschillende functies, die geheel random over de twee groepen zijn verdeeld. Medisch 
specialisten, verpleegkundigen, managers en administratieve ondersteuners hebben 
deelgenomen aan de T0 - en T1 metingen en hebben de verschillende Stressjam-sessies 
uitgevoerd.  
 
In de vragenlijst werden algemene vragen gesteld, zoals naar geslacht, leeftijd, hoogst genoten 
opleiding, functieduur en organisatie. Vervolgens kwamen werkgerelateerde thema’s aan bod met 
vier antwoordcategorieën ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘altijd’, zoals geestelijke belasting. Een 
voorbeelditem is ‘Vraagt uw werk veel concentratie?’ Ook vielen onder de belastende taakeisen 
emotionele belasting met als voorbeeldvraag ‘Is uw werk emotioneel zwaar?’ en lichamelijke 
inspanning ‘Heeft u tijdens het werk veel hinder van tillen of sjouwen?’ en werktempo en 
hoeveelheid ’Moet u erg snel werken?’. Daarnaast werd gefocust op werkgerelateerde 
hulpbronnen, zoals zelfstandigheid in het werk met als voorbeelditem ‘Heeft u vrijheid bij het 
uitvoeren van uw werkzaamheden?’, Leermogelijkheden ‘Leert u nieuwe dingen in uw werk?’, 
afwisseling in het werk ‘Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen doen?’, toekomstonzekerheid 
‘Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u over een jaar nog werk zult hebben?’ en sociale 
ondersteuning van zowel leidinggevende ‘Is uw direct leidinggevende in staat om uw werk en 
resultaten ervan op waarde te beoordelen?’, als van naaste collega’s ‘Zijn uw naaste collega’s in 
staat om uw werk en de resultaten ervan op waarde te beoordelen?’. 
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Vervolgens werden vragen gesteld over de eigen gezondheid met voorbeelditems als ‘Over het 
algemeen zou u uw gezondheid als … willen beoordelen.’, bevlogenheid ‘Op mijn werk bruis ik 
van energie.’ en burn-out ‘Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk’. Voor de vragen over 
bevlogenheid en stress (wetenschappelijke term burn-out) hebben we gebruik gemaakt van 
respectievelijk van UBES-17: Bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2003) en UBOS-A Utrechtse 
Burn-out Schaal (Schaufeli & Dierendonck, 2000). 
Van de 24 deelnemers die een vragenlijst opgestuurd hebben gekregen (beide groepen), hebben 
17 een T0-vragenlijst ingevuld. Van deze groep hebben 9 ook een T1-vragenlijst ingevuld. 
Daarnaast zijn er nog 3 die alleen een T1-vragenlijst ingevuld hebben.  
 
Het kwalitatieve deel van het onderzoek is voor de T0- en de T1-meting per IGLOO-niveau 
uitgevoerd met focusinterviews. In de T0-meting is de topiclijst gebaseerd op de Diagnose en 
Interventie (ontwerp): Wat is huidige situatie en welke oplossingen hebben de respondenten voor 
ogen; dialoog over de Future State. De T1-meting is gebaseerd op de fasen van praktijkgericht 
onderzoek: Verandering en Evaluatie: Hoe is de interventie en implementatie verlopen en wat is 
het resultaat (Mentale gezondheid verhoogd) en andere issues. Ook hier is gevraagd naar de 
verschillende niveaus van het IGLOO-model.  
 
De deelnemers waren verdeeld over twee groepen. Groep 1 bestond uit 9 deelnemers. De T0 -
meting voor deze groep is uitgevoerd in juli 2021. De T1-meting is uitgevoerd in oktober en 
november 2021. Groep 2 bestond uit 12 deelnemers. De T0-meting voor deze groep is uitgevoerd 
in oktober en november 2021. Vanwege een korte lockdown is de T1 - meting later uitgevoerd: 
tussen februari 2022 en april 2022.  
Beide groepen hadden te maken met vrijwel dezelfde corona-omstandigheden. Gezien de 
beperkingen die deze omstandigheden met zich meebrachten, was het niet altijd mogelijk om 
deze interviews fysiek af te nemen. Daarom zijn de focusinterviews gedeeltelijk fysiek binnen Nij 
Smellinghe en gedeeltelijk online uitgevoerd. Via Blackboard Collaborate en MS-Teams zijn per 
groep online focusinterviews uitgevoerd van een uur met vier respondenten. Soms bleek de 
werkelijkheid anders dan de planning en vond een interview plaats met een tweetal of zelfs 
individueel.   
 
Door het afnemen van semigestructureerde (diepte-) interviews kregen de onderzoekers de 
gelegenheid om antwoorden diepgaander te bevragen (Saunders et al., 2019). Deelnemers 
konden hun antwoorden nader toelichten, zodat de onderzoekers de betekenis van hetgeen werd 
gezegd goed konden interpreteren. Immers, mentale gezondheid is een complex begrip. Door het 
stellen van open vragen, het doorvragen, het te laten herbenoemen, kwam de diepere uitleg en 
betekenis helderder op tafel dan door louter met vragenlijsten mogelijk zou zijn geweest. De 
interactieve discussie die op gang kwam, was voor zowel de deelnemers maar ook vaak voor de 
onderzoekers verrijkend. Belangrijk is ook te benadrukken dat er geen druk was om tot 
overeenstemming te komen; elke mening telde. Met inachtneming van de diversiteit aan 
antwoorden zijn bij het analyseren bepaalde trends en patronen naar boven gekomen, wat 
inherent is aan dit soort onderzoek. In totaal zijn 12 fysieke interviews en 16 online 
focusinterviews uitgevoerd voor zowel T0 en T1. De groepsgrootte varieerde tussen de één en 
vier deelnemers. De interviews werden door één onderzoeker of een tweetal onderzoekers 
geleid. 
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In Tabel 2 staat een overzicht met diverse informatie over de respondenten die hebben 
deelgenomen aan de interventie.  
 
Tabel 2 Beschrijving van de populatie (twee groepen samen) 

 T0 
N=17 

Leeftijd 
< 20 jaar 
20-30 jaar 
31-40 jaar 
41-50 jaar 
51-60 jaar 
61-65 jaar 
> 65 jaar 
 

 
 
4 
4 
8 
1 
 
 

Vrouw 17 
Opleiding (%) 

- VMBO1 
- HAVO, VWO, 

MBO 
- HBO, WO Bsc 
- WO, doctor 

 
 
1 
 
12 
4 

Aantal jaren werkzaam 
bij deze organisatie 
 
< 2 jaar 
2-5 jaar 
6-10 jaar 
11-15 jaar 
> 15 jaar 

 
 
 
3 
5 
4 
2 
3 

Ervaren gezondheid2 

M (SD) 
14,8 (1,6) 

*Resultaten worden niet weergegeven wegens herleidbaarheid door lage respons. 
1Of: HAVO-onderbouw, VWO-onderbouw, MBO 1. 
2 Ervaren gezondheid is een somscore van 5 items met een range van 5-25. Hoe hoger de score, hoe 
gezonder men zich voelt. 
 
.
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3. Resultaten 

3.1  Kwalitatieve resultaten 
In deze sectie van het kwalitatieve deel van de resultaten wordt de impact van de interventie op 
de mentale gezondheid beschreven. Eerst wordt de Diagnose gesteld door de mentale 
gezondheid en hulpbronnen en stressfactoren, dus vóór de uitrol van de interventie (T0). 
Vervolgens wordt de besluitvorming en invoering van de interventie beschreven en de 
verwachting van de interventie ten aanzien van de mentale gezondheid 
(Interventieverwachtingen T0) zoals het is ervaren door de deelnemers van de interventie. 
Daarna is beschreven hoe de mentale gezondheid en hulpbronnen en stressfactoren worden 
ervaren NA de interventie (Verandering, dus T1). Als laatste worden de resultaten 
gepresenteerd van de ervaringen rondom de interventie en de impact van de interventie op de 
mentale gezondheid; het gaat dus om de match tussen interventie en hun initiële aanleiding om te 
participeren (Evaluatie, T1). Tot slot worden de adviezen om de interventie te verbeteren of beter 
te laten aansluiten bij de vraag of doelgroep.  
 
Algemene gezondheid T0 
Het gemiddelde cijfer voor de mentale gezondheid van de deelnemers die de Stressjam-sessies 
volgden was M= 6,8 (n=15), met een range tussen <4 - 8> (zie Tabel 3).  
Alle Stressjam – sessies zijn fysiek uitgevoerd tussen juli 2021 en april 2022. De interviews zijn 
deels online, deels fysiek uitgevoerd.  
 

Tabel 3. Ervaren mentale gezondheid T0 &T1 en cijfer interventie 

Cijfer mentale gezondheid/ 
Organisatie 

T0 T1 Cijfer workshop Stressjam 

Nij Smellinghe Groep 1 en 2 M=6,8 (n=15) M =7,2 (n=13) M = 7,8 (n=13) 

 
Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren T0 
8 
De deelnemers die het cijfer 8 hebben gegeven (n=5), gaven positieve factoren aan zoals “Ik heb 
een fijne baan”, "fijne collega's” en “er is een goede balans op de afdeling.” Tevens werden ook 
meer privé - gerelateerde factoren, zoals “ik zit goed in mijn vel” en “weerbaar” genoemd.  
  
7 
Van de deelnemers (n=5) die het cijfer 7 gaven, gaven een tweetal deelnemers aan dat de 
mentale gezondheid fluctueert. Ze geven aan dat hun mentale gezondheid soms lastig onder 
controle is te houden, terwijl het op een ander moment wel goed gaat. "Mijn mentale gezondheid 
is heel wisselend. Van soms een 4 naar soms een 9 en alles er tussen in”. In ieder geval 
ervaarden de deelnemers ruimte voor verbetering. Eén deelnemer gaf aan dat leeftijd en de 
hormoonbalans van invloed zijn op de mentale gezondheid. De andere twee deelnemers gaven 
aan dat fitheid en vermoeidheid elkaar afwisselen. “Ik kan er beter mee omgaan, maar ervaar nog 
wel een energielek”.  
  
6 
Van de deelnemers die een 6 (n=3) gaven, gaf één deelnemer aan snel spanning te ervaren bij 
tijdsdruk werk en thuis. Toch werd het cijfer 6 gegeven voor de mentale gezondheid: “want ik kan 
tussendoor ook goed ontspannen / loslaten”. Een andere deelnemer gaf aan dat de mentale 
gezondheid per dag en per week wisselde. Soms veel deadlines tegelijk, wat stress opleverde. 
De toename van de (sociale) verplichtingen na de lockdown zorgden ook voor een verstoorde 
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balans. “Het is weer zoeken naar het juiste ritme”. De derde deelnemer gaf aan snel moe te zijn 
en moeite te hebben met het vasthouden van de focus: “Ik zit veel in mijn hoofd / gedachten”.  
  
5 
De deelnemer (n=1) die het cijfer 5 gaf, gaf aan dat de mentale gezondheid heel wisselend is 
“Soms een 6, soms ook een 4”. De 5 werd gerelateerd aan factoren zoals privéproblematiek, in 
het werk veel veranderingen en negativiteit hebben. Tevens gaf deze deelnemer aan extreem 
moe en futloos te zijn. 
 
4 
De deelnemer (n=1) die het cijfer 4 gaf, ervaarde te veel werkdruk en haalde tevens geen energie 
uit het werk. Het gevoel tekort te schieten in het werk, door de hoeveelheid werk niet naar 
vergaderingen kunnen, maakte dat dit stress opleverde en drukte op de mentale gezondheid.  
 
Werkgerelateerde stressfactoren T0 
De deelnemers hebben diverse werkgerelateerde stressfactoren genoemd tijdens de interviews 
die grotendeels samenhangen met de aard van het werken in de zorg. De eerste 
werkgerelateerde stressfactor was de werkdruk. Alle deelnemers ervaarden in meer of mindere 
mate werkdruk. De deelnemers gaven aan dat de tijdsdruk, de onregelmatige diensten, de 
hoeveelheid werk en bijbehorende administratie spanning met zich meebrengt. “...'s middags een 
telefoontje krijgen of je een nachtdienst kunt doen. Ja, dat beïnvloedt natuurlijk alles. Mijn gezin, 
mijn slaappatroon. Daar kan ik naarmate ik ouder word steeds minder goed mee omgaan". “Hoe 
ga je de zorg draaiende houden, zo goed mogelijk, hoe zorg je voor je patiënten en voor je 
medewerkers? Daar zit ook echt wel een spanningsveld in". 
De mate waarin ad hoc werkzaamheden tussendoor komen, zorgt ook voor een verhoging van de 
werkdruk. “Net voor ik op het punt sta naar een vergadering te gaan, komt er iets langszij dat 
gelijk geregeld moet worden. Dan kun je het net niet goed genoeg doen en kom je ook nog te laat 
op je afspraak. Dat geeft stress”. 
 
De capaciteitsproblemen onder medewerkers is een werkgerelateerde stressfactor die door alle 
deelnemers werd genoemd. “En dan heb je nog dat je het werk met minder mensen moet doen, 
waarbij je vervanging niet zomaar in kan én mag zetten. Dus daar komt de meeste frustratie en 
als je dan vraagt, zijn dat de dingen die bij mij mentaal heel lang door gaan". 
 
Een andere werkgerelateerde stressfactor die door de helft van de deelnemers werd genoemd, is 
het gebrek aan sociale steun van de teamleider / het management. Deelnemers geven aan dat 
teamleiders niet altijd voldoende aandacht schenken aan het welzijn van de medewerkers, maar 
zich veelal richten op het werk dat moet gebeuren. “Door de teamleiders is niet echt naar mij 
omgekeken. Ik ben een poppetje dat wel aanwezig is en ik doe mijn ding, dus van mij heb je geen 
last. Maar ik stort vanzelf een keer in” en “Maar er is geen aandacht. Er is veel stress en onvrede. 
Dan denk ik let nou eens op die mensen, want die moeten het werk doen”.  
 
Een gebrek aan autonomie werd door een derde van de deelnemers als werkgerelateerde 
stressfactor genoemd. “Als er wordt geoordeeld zonder eerst te vragen of als je wel iets moet 
aanleveren maar vervolgens niet aan de tafel zit waar besluiten worden genomen, maar wel op 
basis van wat jij hebt aangeleverd wat in jouw ogen niet goed wordt door vertaald. Dat is voor mij 
heel stressvol”. De eigen invloed die de deelnemers hebben op het bepalen van hun planning en 
werkzaamheden, wordt als heel belangrijk gezien en het gebrek daaraan als stressvol. “Als 
iemand anders beslist dat iets anders moet, dan vind ik dat heel vervelend”. De planning van het 
werk wordt genoemd, waarbij het niet altijd mogelijk is eigen regie over de agenda te houden. 
“Onze planning zit zo vol, dat je van de ene afspraak of patiënt naar de andere rent".  
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De samenwerking en het contact met collega's – of meer: het gebrek daaraan – is voor een derde 
van de deelnemers ook een energielek. “Een medewerker die niet in beweging te krijgen is en 
waar je lastige gesprekken mee hebt, heeft invloed op mij, maar heeft ook enorme invloed op het 
hele team”. Soms levert het juist individuele stress op: “Zo heb ik een heel ander karakter dan 
één van mijn rechtstreekse collega's. Dat botst nog wel eens en dat kost energie”. In een viertal 
gevallen wordt, in het verlengde van de samenwerking, ook de sfeer in het team als 
werkgerelateerde stressfactor genoemd. “Dat je voortdurend moet denken van, hoe gaan we de 
neuzen dezelfde kant op krijgen, hoe gaan we de dingen doen. Dat kost ook energie”. 
 
Werkgerelateerde hulpbronnen 
De eerste werkgerelateerde hulpbron is de sociale steun van collega's. Alle deelnemers gaven 
aan dat sociale steun van collega's belangrijk en waardevol is. Bijpraten, van elkaars persoonlijke 
situatie op de hoogte zijn. “Collega's heb je anderhalf jaar heel weinig gezien, wat is de pauze 
dan nu weer waardevol, even bijkletsen bijvoorbeeld.” Deels werden de collega's ook genoemd in 
het kader van sparren over inhoudelijke zaken, zoals met medische specialisten. “De 
samenwerking met artsen is hier ook heel laagdrempelig". Tevens werden de collega's genoemd 
in het kader van samenwerking, “...het inzicht dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen, dat 
inzicht helpt heel erg".  
 
De inhoud van het werk werd door vrijwel alle deelnemers als werkgerelateerde hulpbron 
genoemd. Het contact met patiënten, het werk zelf. “Inhoudelijk vind ik mijn werk erg leuk, daar 
krijg ik veel energie van. Een goed gesprek met patiënten of wanneer zij tevreden de deur uit 
gaan". “Ik haal veel energie uit acute situaties op het werk, als dat dan goed verloopt dan voel ik 
me daar heel positief bij". Een enkeling (n=2) gaf aan dat het werk energie kost. “Energie in m'n 
werk? Het kost mij energie. Het gevoel van leuk werk wordt meteen teniet gedaan door de 
volgende casus die weer ligt te wachten.” 
 
Daarnaast werd de sfeer en het ventileren van lastige situaties door de helft van de deelnemers 
als werkgerelateerde hulpbron genoemd. “We hebben een fijn en hecht team. Dat geeft energie. 
We hebben veel voor elkaar over, ruilen gaat makkelijk, we zorgen heel goed voor elkaar".  
 
Een andere werkgerelateerde hulpbron,de waardering in het werk, werd door de helft van de 
deelnemers genoemd. Het ging om waardering van collega's, een teamleider of van patiënten. “Ik 
had laatst een dag waarop ik dacht dat het allemaal niet goed ging, toen kreeg ik een compliment 
en daar voelde ik me zo goed door! Dat gaf me echt een gevoel van waardering en energie!”  
 
Resultaten boeken is een andere werkgerelateerde hulpbron die door een derde van de 
deelnemers genoemd werd. Vraagstukken afronden, een lege mailbox aan het einde van de dag, 
een team dat goed loopt. “Van die mijlpalen wanneer je bijvoorbeeld een moeilijk vraagstuk hebt 
opgelost, dat geeft wel energie". 
 
 
Persoonlijke stressbronnen 
Eén van de persoonlijke stressbronnen die door de deelnemers genoemd is, zijn 
persoonsgebonden factoren als door een derde van de deelnemers genoemd: het hebben van 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en door een paar deelnemers een groot autoriteitsgevoel. 
“Het is allereerst mijn verantwoordelijkheidsgevoel van ik doe het toch" en “Als iemand van boven 
iets zegt dat ik het moet doen, doe ik het al gauw. Daar zit ook een stukje autoriteitsgevoeligheid 
in”. Daarnaast gaf de helft van de deelnemers aan dat de thuissituatie ook een factor van stress 
was. ”Ingewikkelde thuissituatie. Er speelt thuis altijd heel veel en uit het werk stap ik gelijk daarin 
en dan ga je dus non-stop door” en “Vooral als je met dingen thuis zit, dan is echt de balans kwijt. 
Dat levert stress op”. Vier vrouwelijke respondenten noemden ook de hormoonhuishouding als 
persoonlijke stressbron. “De overgang hé. Ik kan geen boek meer lezen, want ik heb m'n hoofd er 
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niet meer bij” en “Met je gedachten gewoon is het hierboven nooit stil. Maar dat is volgens mij ook 
een vrouwendingetje, dan schiet je alle kanten op en ga je snel ademhalen en een snelle 
hartslag". 
 
Persoonlijke hulpbronnen 
De deelnemers gaven een aantal persoonlijke hulpbronnen aan, zoals mild zijn voor jezelf. “Op 
een gegeven moment weet je en besef je waar je goed in bent. Je bent milder voor jezelf. Niet op 
niveau van perfectie, maar je weet dat je niet alles kan”.  
Het blijven uitoefenen van hobby's en daar voldoende tijd voor vrij weten te maken, wordt tevens 
gezien als een persoonlijke hulpbron om het werk goed vol te kunnen houden. Alle deelnemers 
gaven aan veel waarde te hechten aan hun hobby's, vrienden en ontspanning. “Ik heb mijn 
muziekvereniging waar ik veel energie uithaal” en “Ik mag graag vissen”. Het onderhouden van 
sociale contacten is ook iets dat deelnemers ontspanning en energie geeft. “Lekker buiten bezig 
zijn, met vrienden dingen doen, lekker gezellig een borreltje doen. Daar word ik blij van.” Tot slot 
is het pakken van voldoende ontspanning een persoonlijke hulpbron die deelnemers nodig 
hebben. “Ik ben gek op uitslapen, boekjes lezen of gewoon dom Netflixen” en “Ik kan gelukkig zelf 
organiseren of ik bij een schoolactiviteit van de kinderen wil zijn of dat ik op woensdagochtend ga 
koffiedrinken met een vriendin.” 
 
 
Impact van coronatijd T0 
Werkgerelateerde omstandigheden 
Gedurende het onderzoek speelde corona in meer of mindere mate een rol voor alle deelnemers. 
Een onverwachte nieuwe piek besmettingen zorgde ervoor dat er opnieuw geschakeld moest 
worden. “Tijdens de coronaperiode merkte ik dat alles anders was. En dat heeft stress opgeleverd 
die niet altijd prettig was. Dan had ik thuis ook niet de mogelijkheid om te ontspannen, waar ik 
normaal gesproken mijn energie uithaalde”.  
Ook het opnieuw opstarten van de reguliere zorg nadien leverde stress op voor de deelnemers. 
“De covid is achter de rug, maar daarna komt er gewoon weer een enorme hoeveelheid werk om 
de reguliere zorg weer goed op te starten en na te denken over de inhaalzorg en wachtlijsten". 
 
Persoonlijke omstandigheden 
Covid had ook zijn weerslag op de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers. De 
deelnemers gaven aan dat de thuissituatie enorm veranderd was doordat de kinderen thuis waren 
en thuis onderwijs moesten volgen. Tevens hadden deelnemers het gevoel geen weekend meer 
te hebben: “In coronatijd heb ik weer heel hard gewerkt, vond ik ook heerlijk en wat lastig was dat 
daar ook eigenlijk geen weekenden in zaten. Ja dan had je wel weekend, maar alles ging gewoon 
door en ja het stomme was natuurlijk ook het thuis ook alleen maar over corona ging. Waar je dan 
normaal nog je ontspanning hebt in of sporten of afspraken, dat viel ook allemaal weg en ik had 
er nooit gerealiseerd dat ik daarmee een gigantisch risico liep”. 
 
Impact mentale gezondheid op het werk 
De ervaren impact van de mentale gezondheid op het werk ervaarden de deelnemers heel 
wisselend. Is de mentale gezondheid redelijk tot goed, dan geven de deelnemers aan dat dit geen 
impact heeft op het werk. “Ik voel me goed en dan is mijn werk ook goed. Als ik mij minder voel, 
ben ik minder geconcentreerd. Dan is de focus anders”. Wordt de mentale gezondheid minder 
ervaren, dan geven deelnemers aan dat het wel degelijk impact heeft op het werk. “Als je niet 
goed in je vel zit, is je werk minder leuk. Je bent meer moe en meer geprikkeld. En je neemt je 
werk vaker mee naar huis. Het lukt dan minder makkelijk om af te schakelen.” Eén deelnemer gaf 
aan dat de impact van een slechtere mentale gezondheid meer in het sociale zit, dan op de 
kwaliteitsuitvoering van de werkzaamheden: “Op het werk zelf niet, maar wel op de sociale 
omgang met het team. Ik was minder geïnteresseerd in anderen en zonderde mij meer af. Het 
zijn te veel prikkels. Anders word ik nog onrustiger”. 
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Interventieverwachtingen T0 
Er waren verschillende individuele redenen waarom was gekozen voor de interventie Stressjam. 
Zoals het willen ervaren van hoe stress beter onder controle gekregen kan worden. “Ik hoop dat 
het gaat helpen om beter met hele drukke dagen om te gaan, hoe de rust te bewaren en de 
stress beter onder controle krijgen". Verwachtingen gingen over het krijgen van handvatten om 
met stress en spanning om te gaan, het eerder herkennen van lichamelijke reacties op stress 
zoals een verhoogde hartslag, een hoge ademhaling en hoog in de energie zitten. “Ik wil wel leren 
om signalen van spanning op tijd te herkennen en ook leren hoe ik dat dan weer kan ombuigen 
richting ontspanning". Ook werd aangegeven dat Virtual Reality ook wordt ingezet in de 
patiëntenzorg en dat een aantal deelnemers daar nieuwsgierig van geworden is. Verder werd 
genoemd dat er nieuwsgierigheid is rondom het positief inzetten van stress, de hoop dat het 
Stressjam daar ook inzicht in geeft. 
 
Verandering T1 
Op mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer gegeven na de 
interventie (T1), dan voor de interventie (T0) (zie Tabel 4). De ervaren mentale gezondheid was 
gemiddeld M=7,2 (n=13) met een range tussen <5 - 8>. 
Alle deelnemers, op één deelnemer na, gaven aan dat hun mentale gezondheid goed was en nog 
steeds is. De interventie Stressjam heeft wel tot een grotere bewustwording geleid hoe om te 
gaan met stress, maar de deelnemers gaven aan dat Stressjam geen directe invloed had op de 
verbetering van hun mentale gezondheid. “Nee. Het is meer bewustwording en een spiegel, maar 
zorgt er niet voor dat mijn mentale gezondheid verbeterd is. Daar was ook niet zoveel mis mee. 
Maar ik vraag me ook af of het überhaupt dat effect heeft.” De deelnemer die de mentale 
gezondheid als onvoldoende beoordeelde, gaf aan dat dit door ziekte komt en dat Stressjam hier 
geen invloed op heeft.  
Tevens gaven alle deelnemers aan dat de mentale gezondheid het meeste beïnvloed wordt door 
werk – en privégerelateerde factoren. “Door regelmaat en minder covid kan mijn lichaam zich 
beter herstellen. Ook sport ik weer iets meer en kan ik mij geestelijk wat rustiger houden. 
Stressjam heeft daar voor bewustwording gezorgd”. 
 
8 -7,5 
Het gros van de deelnemers (n=7) geeft zichzelf een 7,5 – 8 op de mentale gezondheid na de 
interventie. “Ik zit lekker in mijn vel en kan goed met stress-situaties omgaan” en “Heb een goede 
balans tussen werk & privé + rust” zijn veel gegeven toelichtingen. Een deelnemer vatte het als 
volgt samen: “volgens mij heb ik een goede mentale gezondheid. Op sommige dagen beter en op 
sommige dagen wat minder, maar dat is volgens mij volkomen normaal.” 
 
7 
De deelnemers die hun mentale gezondheid een 7 gaven (n=4) gaven allemaal aan dat het 
allemaal beter kan. Zo gaf een deelnemer aan wisselend last van druk, stress en af en toe rust te 
hebben. “Ik realiseer regelmatig dat ik het goed heb, maar balanceer vaak tussen ‘minder prettig’ 
en ‘beter’". 
 
6,5 
Eén deelnemer (n=1) beoordeelde de mentale gezondheid na de interventie met een 6.5. “Er is 
dusdanig veel ziekte en uitval en onderbezetting bij collega's waardoor structureel overwerken, 
dat het ondanks zo goed mogelijk balans houden, ontspannende en fysieke activiteiten plannen, 
rust nemen etc. niet goed lukt om voldoende rek te bewerkstelligen.” 
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5 
De deelnemer die de mentale gezondheid beoordeelde met een 5 (n=1) is momenteel ziek er 
werkt op halve kracht. “Dit gaat ten koste van mijn mentale gezondheid”.  
 
Invloed covid T1 
Covid had zowel op positieve als op een negatieve manier invloed op de mentale gezondheid van 
de deelnemers na de interventie. Een deelnemer die de mentale gezondheid met een 8 
beoordeelde, gaf aan door meer regelmaat en minder covid, lichamelijk beter te kunnen 
herstellen. Een andere deelnemer gaf aan dat covid voor extra werkdruk zorgt: "de werkdruk 
ervaar ik momenteel als hoog. Veel zieke collega's en de zorg die door covid ingehaald moet 
worden. Ondanks dat ben ik wel in balans”. Het feit dat er minder contact is met vrienden door 
covid, vindt één deelnemer wel van invloed op de mentale gezondheid. “Mijn mentale gezondheid 
is op zich goed (7,5) maar het is geen 10 door twee dingen. Fysieke gezondheid niet optimaal en 
minder contact met vrienden door covid.” 
 
Evaluatie T1 
Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers gaven, was een M= 7,8 (n=13) met een range tussen <6 
- 9 > (zie Tabel 4). De deelnemers ervaarden Stressjam grotendeels als positief. De sessies 
leverden vooral een grote mate van bewustwording op. “Ik vind het een leuke maar ook mooie 
manier om je bewust te worden van stress en/of rust in je lijf. Het heeft mij echt bewust gemaakt 
dat ik manieren kan gebruiken om vooral rustig te worden. Stress oproepen kon ik voor mijn 
gevoel al en door dit spel ben ik daar ook bewuster van geworden”.  
 
De deelnemers gaven verder aan dat het spelen van het spel veel inzichten heeft geboden. 
Deelnemers hebben geleerd dat stress niet altijd slecht is, maar ook juist nuttig kan zijn. “Stress is 
niet per se slecht, het heeft ook een functie. Soms is het ook heel goed, bijvoorbeeld als je echt 
even ad hoc iets moet oplossen".  Het werkte erg verhelderend hoe te spelen met stress en 
ontspanning. “Mooi was de tip om gehurkt te gaan zitten als je stresslevel erg hoog is". Waar voor 
de ene deelnemer de toepassing in de praktijk aanwezig was, was voor de andere deelnemer nog 
lastig hoe het in te passen in de praktijk: “Het is een bewustwording van je huidige situatie. Nu 
nog op zoek naar handvatten hoe om te gaan met stress en wanneer dat in te zetten.”  “Hoewel 
het op je hurken zitten goed werkt, zie ik niet helemaal voor me hoe ik dat ga doen tijdens een 
lastig telefoongesprek". 
 
Eén van de minpunten die werden benoemd, is de vragenlijst die na afloop van het spel ingevuld 
moest worden. Hierin moesten de deelnemers aangeven hoe ze naar stress keken. In deze 
vragenlijst werd het onderscheid tussen langdurige stress en kortdurende stress niet gemaakt. 
Indien dit onderscheid wel aanwezig zou zijn, zou dit andere antwoorden opgeleverd kunnen 
hebben.  
 
Sommige deelnemers vonden de duur van de sessies te kort.  “Maak de sessies langer. Ik heb 
niet alles uitgezocht wat ik kon doen. Misschien levert het nog meer op. Dus maak het langer, 
zodat je per sessie langer kunt spelen.” De deelnemers gaven ook aan dat het aantal sessies te 
kort was. “Vier sessies is relatief kort. Dan zou je het regelmatig toe moeten passen. Het zou 
mooi zijn als je het thuis kon doen. Gewoon in je eigen omgeving, wanneer je stress ervaart.” en 
“Ik heb ervaren dat het goed kan helpen om je stress te leren reguleren. Voor mij persoonlijk vond 
ik de leerweg te kort. Ik heb er even aan kunnen proeven”. 
 
Technisch was het systeem van het Stressjam niet altijd even stabiel. Zo was er bij één van de 
eerste sessies een technisch mankement waardoor deze sessie niet door kon gaan. “Vervelend, 
want je maakt er in je vrije tijd wel tijd voor, na het werk bijvoorbeeld. Als het dan niet doorgaat, 
dan is dat wel balen". Voor een enkele deelnemer was een uitdaging om met de consoles om te 
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gaan, of om goed te begrijpen wat er nu gedaan moest worden. “Het is compleet anders dan wat 
je normaliter doet, ik heb ook wel frustratie ervaren tot huilens toe, omdat ik niet begreep wat ik 
nou moest doen". “Waar ik wat pech mee had, is dat ik hele kleine handen heb en daardoor wat 
moeite had met de consoles. Ik drukte soms op een knop die je niet in moest drukken omdat mijn 
handen dus wat klein zijn". Andere deelnemers hadden snel door wat er van hen verwacht werd.   
 
Over de coaches die de deelnemers bijstonden tijdens het Stressjam waren de deelnemers enkel 
positief. Het is echt van toegevoegde waarde dat je met een coach in gesprek kunt gaan over je 
ervaringen. “Ik kreeg hele goede feedback tijdens het spel, het waren geen heel uitgebreide 
gesprekken, maar wel erg nuttig. Bijvoorbeeld over wat je kunt toepassen in je werk".  “Ik begreep 
niet goed wat er van me verwacht werd, dat was erg frustrerend. Daar hebben we het toen echt 
even over gehad, of dit wel het juiste moment voor mij was om mee te doen. Dat was erg fijn om 
even te bespreken". 
 
Overall gaven alle deelnemers een ruime voldoende aan de interventie. Het feit dat er aandacht is 
voor de mentale gezondheid wordt als positief ervaren. Dat de sessies grotendeels onder werktijd 
uitgevoerd mochten worden, werd ook gezien als groot voordeel. “Ik vond het eigenlijk heel leuk 
en fijn omdat gewoon in de tijd van de baas te doen”. De interventie heeft voor een aantal 
deelnemers gezorgd voor bewustwording. “Het heeft me wel bewust gemaakt van dat ik wel moet 
oppassen dat ik mijn lichaam niet uitput met deze manier van werken". 
 
Naast alle positieve aspecten waren er ook wel een paar kritische woorden, zoals te korte duur en 
de (afwezige) koppeling met de praktijk. “De sessies zijn relatief kort om er echt iets mee te 
kunnen doen.” en “De koppeling met de echte wereld, daar ligt de uitdaging.” Deelnemers geven 
aan dat ze de link met de echte wereld wel missen. Nu blijft het bij het spelen van een spelletje. 
Een andere deelnemer gaf aan dat het accent op het verhogen van stress van weinig 
toegevoegde waarde is geweest. "Mijn werk brengt stress genoeg met zich mee, ik heb vooral 
behoefte aan het leren herkennen van stresslevels en hoe ik daar mee om kan leren gaan". 
 
Advies van respondenten T1 
De technische stabiliteit moet echt verbeterd worden. Alle deelnemers gaven aan dat de techniek 
vaal haperde. De reacties die gegeven werden, hadden te maken met de hartslagmeter die niet 
werkte, ineens uit het spel gegooid worden of helemaal niet in kunnen loggen. In een viertal 
gevallen viel het systeem vaak uit, wat demotiverend werkte om te beginnen en/of verder te gaan. 
“Haal de knopjes waar je niet aan mocht komen, haal die er bijvoorbeeld van af”. “Niet in kunnen 
loggen, dat je hartslag niet opgepikt werd. Ja, dat helpt niet.” Daarbij mag enige toelichting op hoe 
de consoles te gebruiken voor een enkele deelnemer, steviger zijn. “Je moet wel heel veel dingen 
zelf uitvogelen, ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar zo makkelijk uit komt zelf".  Er is ook 
aangegeven dat een hartslagmeter en de signalen die daaruit voortkomen, een aantal dagen in 
de eigen werkomgeving gedragen kan worden. Dan kan het reduceren van stress gelijk op de 
werkplek toegepast worden. Deelnemers geven aan dat ze het Stressjam een mooie en nuttige 
manier vinden om stress te leren herkennen en te verlagen, maar er graag een vervolg aan 
zouden geven waarmee je ook in een andere setting, bijvoorbeeld thuis of op de werkvloer, kunt 
oefenen met het herkennen en reduceren van stress signalen. “Als ik bijvoorbeeld zo'n bio-set, 
zo'n band en twee van die consoles, of iets dat je om je handen kunt doen, dat je die ook een 
paar dagen in je werk mee kunt nemen als aanvulling op de virtuele setting” en “Ik zou adviseren 
om de virtuele wereld aan te laten sluiten bij de dagelijkste situatie. Dat zou mooi zijn.” “Voor de 
toekomst als ik het op mijn eigen momenten kan toepassen, zou mooi zijn. Bijvoorbeeld in de 
thuissituatie of even na je werk als het druk is geweest dat je het dan kunt toepassen.” 
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Samenvattend kwalitatieve resultaten 2021-2022 
Het grootste deel van de deelnemers geeft hun mentale gezondheid voor de interventie 
Stressjam een ruime voldoende. Hier wordt bij opgemerkt dat de mentale gezondheid wel wisselt, 
dat dit afhangt van een aantal factoren zoals de werkdruk en de situatie buiten het werk om. 
Kijkend naar factoren die met het werk te maken hebben en tot stress leiden, dan gaat het over 
de werkdruk in het algemeen, een gebrek aan invloed op de werkzaamheden, tekorten aan 
personeel, de sfeer in het team en het management. Stress wordt ook veroorzaakt door factoren 
die bij de persoon liggen, zoals een groot gevoel van verantwoordelijkheid en de situatie thuis. 
Daartegenover staat een aantal hulpbronnen. Werkgerelateerde hulpbronnen die vrij unaniem 
genoemd worden is de sociale steun van collega's. De inhoud van het werk komt terug als 
werkgerelateerde hulpbron, evenals de waardering van het werk door anderen en het realiseren 
van resultaten. Hulpbronnen van persoonlijke aard gaan over het mild zijn voor jezelf, 
ontspanning zoeken en vinden in hobby's en sociale activiteiten. Voor een aantal deelnemers 
speelt covid een rol in de beoordeling van de mentale gezondheid. Verwachtingen rondom de 
interventie Stressjam gaan over het beter onder controle krijgen van stress. Handreikingen om 
stress te kunnen reguleren en reduceren. Het Stressjammen heeft geleid tot bewustwording van 
de fysieke sensaties van stress. De ondersteuning van coaches tijdens de interventie is als 
positief ervaren. Verbetering kan zitten in een langduriger karakter van Stressjam waarbij een 
voorkeur is voor het uitvoeren van de interventie in de eigen (werk)omgeving; de transfer naar de 
werkpraktijk mag steviger. Een voorwaarde is de technische stabiliteit van de apparatuur; dat liet 
op punten soms (nog) te wensen over. 
 

3.2 Kwantitatieve resultaten 
Met het kwantitatieve deel van het onderzoek richtten we ons op het verzamelen van zo hard 
mogelijke feiten, hoewel het natuurlijk altijd gepercipieerde ervaringen van deelnemers blijven. 
Deze resultaten gaven extra inzicht aan het kwalitatieve deel, wat de onderliggende dynamieken 
binnen de werkcontext diepgaand beschreef. Toch is het belangrijk om te vermelden dat deze 
resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden betracht; de resultaten zijn als -
momenteel met de lage aantallen respondenten- louter een indicatie en ondersteuning van de 
kwalitatieve data bedoeld. De aantallen respondenten waren te laag om betrouwbare en 
representatieve uitspraken te kunnen doen. Hieronder volgen eerst de algemene scores van 
mentale gezondheid met vragen die gaan over bevlogenheid en stress (de wetenschappelijke 
term is burn-out). De (dis)balans tussen deze laatste twee wordt in het algemeen beschouwd als 
een goede meting van mentale gezondheid.  

 
Bevlogenheid Groep 1 en Groep 2 
Op de schaal Toewijding (medewerker identificeert zich in de regel sterk met zijn of haar werk 
doordat dit als zinvol, nuttig, uitdagend en inspirerend wordt ervaren) scoort Nij Smellinghe beide 
groepen significant hoger dan de normscores van werknemers in Nederland. Op de andere 
schalen scoren ze gelijk aan de Nederlandse beroepsbevolking. Zie Tabel 4.  
 
Tabel 4 Gemiddelde score van alle deelnemers Nij Smellinghe  (n=16) versus normgegevens (werknemers 
in Nederland, N=2313). 

 Nij Smellinghe Normgroep t P-waarde 
Vitaliteit 4,25 3,99 1,763 n.s. 
Toewijding 4,48 3,91 3,379 0,004 
Absorptie 3,60 3,59 0,273 n.s. 
Totaal 3,83 3,82 0,084 n.s. 

 
 
In Tabel 5 is het overzicht te zien van wat de groep als geheel heeft gescoord aan de hand van 
de drie schalen van bevlogenheid. 
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Tabel 5  Aantal deelnemers dat zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog scoort op bevlogenheid, aan 
de hand van drie schalen: Vitaliteit, Toewijding en Absorptie.  
 

 Vitaliteit 
n 

Toewijding 
N 

Absorptie 
N 

Zeer laag 0 0 0 
Laag 1 1 1 
Gemiddeld 12 10 12 
Hoog 3 5 3 
Zeer hoog 0 0 0 
Missing 1 1 1 

 
 
Stress 
Beide groepen samen scoren wat betreft Uitputting en Distantie vergelijkbaar met de normscores. 
Op Competentie (in hoeverre voelt men zich in staat om zijn werk goed te doen) scoort men 
significant (veel) beter dan de normscores. Zie Tabel 6. 
 
Tabel 6 Gemiddelde score van de populatie deelnemers aan Stress  (N=16) versus normgegevens van 
werknemers (n=349) in Nederland. 

 Nij Smellinghe Normgroep t P-waarde 
Uitputting 1,84 1,72 0,405 n.s. 
Distantie 1,14 1,42 -1,095 n.s. 
Competentie 4,73 3,72 8,426 <0,001 

 
In Tabel 7 is het overzicht te zien van wat de groep als geheel heeft gescoord aan de hand van 
de drie schalen van stress. 
 
 
Tabel 7 Aantal deelnemers dat zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog scoort op Stress, aan de hand 
van drie schalen: Uitputting, Distantie en Competentie (n=16). 

 Uitputting 
n 

Distantie 
N 

Competentie 
N 

Zeer laag 0 2 0 
Laag 3 2 0 
Gemiddeld 8 9 9 
Hoog 4 2 7 
Zeer hoog 1 1 0 
Missing 1 1 1 

 
 
Werkgerelateerde hulpbronnen 
In dit onderzoek zijn twee versies van de VBBA gebruikt; de deelnemers van Groep 1, vulden de 
een versie met tien schalen van de VBBA in. Vijf schalen gaan over belasting: Geestelijke 
belasting, Emotionele belasting, Lichamelijke inspanning, Werktempo en werkhoeveelheid en 
Toekomstonzekerheid. Vijf schalen gaan over Regelmogelijkheden en Sociale steun: 
Zelfstandigheid, Leermogelijkheden, Afwisseling in het werk, Sociale steun van leidinggevende en 
Sociale steun van collega’s. Deelnemers van Groep 2 vulden nog vier extra schalen van de VBBA 
in: Organisatie van het werk, Inspraak, Loopbaanontwikkeling, Teamfunctioneren. De scores van 
deelnemers van Groep 1 en Groep 2 worden apart weergegeven. 
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De schaalscores die lopen van 0 tot 100 waarbij hogere scores ongunstig zijn. In het geval van 
werkgerelateerde hulpbronnen betekent een hoge score een gebrek aan Zelfstandigheid, 
Leermogelijkheden, Afwisseling, en Sociale steun. Groep 1 scoort op alle schalen significant 
hoger (dus ongunstiger) dan de Nederlandse beroepsbevolking, zie Tabel 8. 
 
Tabel 8 Schaalscores Zelfstandigheid, Leermogelijkheden, Afwisseling, Sociale steun van leidinggevende, 
Sociale steun van collega’s voor de deelnemers van Nij Smellinghe Groep 1 (n=10), afgezet tegen de 
beroepsbevolking van Nederland. 

 Nij Smellinghe 
Groep 1 
n = 10 

Norm totale 
beroepsbevolking  
 

t p-waarde 

Zelfstandigheid 59,55 45,78 4, 795 0,001 
Leermogelijkheden 46,88 30,61 3,701 0,005 
Afwisseling 76, 67 31,60 10,451 <0,001 
Sociale steun leidinggevende 52,68 19,88 10,817 <0,001 
Sociale steun collega’s 64,96 18,47 18,687 <0,001 

 
Op alle schalen scoren de deelnemers van Nij Smellinghe Groep 2 niet significant verschillend 
van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit kan te maken hebben met het relatief kleine aantal 
respondenten. Zie Tabel 9. 
 
Tabel 9 Schaalscores Zelfstandigheid, Leermogelijkheden, Afwisseling, Organisatie van het werk, Inspraak, 
Loopbaanontwikkeling, Teamfunctioneren, Sociale steun van leidinggevende, Sociale steun van collega’s 
voor Groep 2 (n=7), afgezet tegen de beroepsbevolking van Nederland. 

 Nij Smellinge 
start 2021 
N=7 

Norm totale 
beroepsbevolking  
 

t p-waarde 

Zelfstandigheid 38,10 45,78 -0,715 n.s. 
Leermogelijkheden 19,05 30,61 -1,717 n.s. 
Afwisseling 25,00 31,60 -0,774 n.s. 
Organisatie van het werk 42,84 43,42 -0102 n.s. 

Inspraak 30,94 42,78 -1,155 n.s. 
Loopbaanontwikkeling 24,99 43,10 -2,287 n.s. 
Teamfunctioneren 26,20 Niet bekend   
Sociale steun leidinggevende 18,24 19,88 -0,223 n.s. 
Sociale steun collega’s 20,63 18,47 0,465 n.s. 

 
 
Werkgerelateerde stressfactoren 
Ook voor deze schaalscores geldt dat ze op zichzelf geen waarde hebben. Ze lopen van 0 tot 100 
waarbij 100 de slechtste score is. Hoe hoger de score, hoe hoger de belasting/inspanning. Op de 
schalen Geestelijke belasting en Toekomstonzekerheid scoorde Groep 1 hetzelfde als de 
Nederlandse beroepsbevolking, maar wat betreft Emotionele belasting, Lichamelijke inspanning 
en Werktempo en werkhoeveelheid scoort Nij Smellinghe Groep 1 hoger, dat wil zeggen dat ze 
gemiddeld meer stressoren ervaren op deze gebieden dan de referentiegroep. Zie Tabel 10. 
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Tabel 10 Schaalscores Mentale belasting, emotionele belasting, Lichamelijke inspanning, Werktempo en 
werkhoeveelheid en toekomstonzekerheid van Groep 1 (n=10), afgezet tegen normscores totale 
beroepsbevolking van Nederland. 

 Nij 
Smellinghe 
Groep 1 
n=10 

Norm totale 
beroepsbevolking  
 

t p-waarde 

Geestelijke belasting 82,50 78,39 -0,629 n.s. 
Emotionele belasting 52,86 35,18 9,281 <0.001 
Lichamelijke inspanning 32,50 24,10 3,258 0,010 
Werktempo en -
hoeveelheid 

 
61,59 

 
38,18 

 
8,175 

 
<0,001 

Toekomstonzekerheid 31,25 25,84 1,610 n.s. 
 
Op alle schalen scoorde Groep 2 hetzelfde als de Nederlandse beroepsbevolking. Zie Tabel 11. 
 
Tabel 11 Schaalscores Geestelijke belasting, emotionele belasting, Lichamelijke inspanning, Werktempo en 
werkhoeveelheid en toekomstonzekerheid van Groep 2 (n=7), afgezet tegen normscores totale 
beroepsbevolking van Nederland. 

 Nij Smellinghe 
start 2021 
n=7 

Norm totale 
beroepsbevolking  
 

t p-waarde 

Geestelijke belasting 73,83 78,39 -1,193 n.s. 
Emotionele belasting 26,66 35,18 -1,250 n.s. 
Lichamelijke inspanning 37,29 24,10 -0,341 n.s. 
Werktempo en -hoeveelheid 37,29 38,18 -0,152 n.s. 
Toekomstonzekerheid 21,43 25,84 -1,235 n.s. 

 
 
Top 3 Werkgerelateerde hulpbronnen Nij Smellinghe (Groep 1) 
Wat betreft werkgerelateerde hulpbronnen in Groep 1 scoort Leermogelijkheden het laagst 
(belangrijkste hulpbron), gevolgd door Sociale steun leidinggevende en Zelfstandigheid staat op 
drie. Zie Figuur 2. 
 

 
Figuur  2 Top 3 Werkgerelateerde hulpbronnen Nij Smellinghe Stressjam Groep 1. 
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Top 3 Werkgerelateerde hulpbronnen Nij Smellinghe (Groep 2) 
Wat betreft werkgerelateerde hulpbronnen in Groep 2 scoort Sociale steun leidinggevende het 
laagst (belangrijkste hulpbron), gevolgd door Leermogelijkheden en Sociale steun collega’s staat 
op drie. Zie Figuur 3. 
 

 
Figuur  3 Top 3 Werkgerelateerde hulpbronnen Nij Smellinghe Stressjam Groep 2. 

 
Top 3 Werkgerelateerde Stressfactoren Nij Smellinghe (beide groepen samen) 
Wat betreft werkgerelateerde stressoren scoort in beide groepen samen Geestelijke belasting het 
hoogst (grootste stressbron), gevolgd door Werktempo en Emotionele belasting staat op drie. Zie 
Figuur 4. 
 

 
Figuur  4 Top 3 Werkgerelateerde stressbronnen Nij Smellinghe Stressjam Groep 1 en Groep 2. 

 
Verschillen voor-en nameting interventie Stressjam 
Van de 17 deelnemers van de beide groepen die meegedaan hebben aan de vragenlijsten op T0, 
hebben er 9 ook een T1 ingevuld. Drie deelnemers hebben alleen de T1 ingevuld. Deze aantallen 
zijn te laag om een voor- en nameting te doen om te onderzoeken of de interventies tot 
verschuivingen hebben geleid.  
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Samenvattend kwantitatieve resultaten 
De kwalitatieve resultaten in dit onderzoek zijn leidend. De kwantitatieve resultaten dienen louter 
als aanvulling. De kleine aantallen respondenten maken significante uitspraken met de nodige 
slagen om de arm te worden geïnterpreteerd.  
 
Overall, scoren Groep 1 en Groep 2 significant hoger dan de Nederlandse beroepsbevolking 
(normscores) op de schaal Toewijding (medewerker identificeert zich in de regel sterk met zijn of 
haar werk doordat dit als zinvol, nuttig, uitdagend en inspirerend wordt ervaren). De scores op de 
andere twee schalen van Bevlogenheid: Vitaliteit en Absorptie zijn gelijk aan de Nederlandse 
beroepsbevolking. Beide groepen samen scoren op de schalen van Stress wat betreft Uitputting 
en Distantie vergelijkbaar met de normscores. Op Competentie (In hoeverre voelt men zich in 
staat om zijn werk goed te doen) scoort men significant beter dan de normscores. 
 
Alle werkgerelateerde hulpbronnen bij Groep 1 scoorden significant ongunstiger dan de 
normscores en de werkgerelateerde stressfactoren Emotionele belasting, Lichamelijke inspanning 
en Werktempo en -hoeveelheid scoorden significant hoger dan de normscores.  
Dat betekent deze stressfactoren hoger worden ervaren dan bij de gemiddelde Nederlandse 
beroepsbevolking. Dat is niet zozeer negatief om hoge taakeisen te ervaren, mits er genoeg 
hulpbronnen voorhanden zijn. Bij Groep 1 worden de hulpbronnen minder aanwezig geacht dan 
de normscores. Bij Groep 2 zijn de hulpbronnen en taakeisen in overeenstemming met de 
normscores.  
 
In de top 3 van werkgerelateerde hulpbronnen staan de hulpbronnen Leermogelijkheden en 
Sociale steun leidinggevende wisselend op nummer 1 en 2 bij Groep 1 en 2. Op 3 staan bij beide 
groepen Sociale steun van collega’s. Sociale steun is een mooie hulpbron die kan worden ingezet 
als de stressfactoren zo hoog zijn opgelopen dat men het werk niet meer alleen aan kan (Bakker, 
Demerouti, De Boer & Schaufeli, 2003; Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001; Bakker 
en Demerouti 2007). Bij beide groepen staat sociale steun in de top 3 van ervaren 
werkgerelateerd hulpbronnen. Hoewel in Groep 1 significant minder gunstig ten opzichte van de 
Nederlandse beroepsbevolking. 
 
Verschil tussen de voor- en nametingen was niet mogelijk door het lage aantal respondenten. Zo 
was kwantitatief niet te onderzoeken of de interventie Stressjam tot verschuivingen heeft geleid.  
 
  



 

26 
 

 



 

27 
 

4. Conclusies 
4.1 Belangrijkste conclusies 
Wat zijn nu de belangrijkste conclusies die op basis van de resultaten kunnen worden getrokken? 
Allereerst tonen de resultaten ten aanzien van Diagnose van de mentale gezondheid, stress- 
en hulpbronnen dat men in het algemeen kan stellen dat het met de mentale gezondheid ruim 
voldoende is gesteld voor de aanvang van de interventie. Uit het kwantitatieve deel kunnen we na 
vergelijking met de normscores ook opmaken dat de mentale gezondheid in het algemeen als 
goed wordt ervaren.  
 
Qua Stressfactoren werd als stressor werkdruk genoemd, wat veroorzaakt werd door 
hoeveelheid werk, tijdsdruk en de mate waarin ad hoc werkzaamheden tussendoor komen. Dat er 
een tekort aan medewerkers is en vervanging niet zomaar geregeld is, zorgt voor frustratie. 
Immers, het is al druk. Het komt de hersteltijd niet ten goede als kort voor een dienst wordt 
gebeld om in te vallen. Hierdoor raakte de balans tussen werk-en privé verstoord. Medewerkers 
hebben graag invloed op de planning en werkzaamheden en het gebrek aan autonomie op dit 
gebied wordt als stressvol ervaren. Een negatieve sfeer binnen het team door samenwerkings- 
en communicatieproblemen wordt het als een energielek ervaren. Onderlinge collegiale relaties 
zijn belangrijk, zo ook de invulling van de relatie vanuit de leidinggevende. Er is naast taak 
inhoudelijke aandacht meer behoefte aan aandacht voor het welzijn. Naast werkgerelateerde 
factoren wordt stress wordt ook veroorzaakt door factoren die bij de persoon liggen, zoals een 
groot gevoel van verantwoordelijkheid en de situatie thuis. 
 
Als tegenhanger van stressfactoren waren Hulpbronnen genoemd. De hulpbronnen leiden tot 
meer intrinsieke en extrinsieke energie (Bakker, Demerouti, De Boer & Schaufeli, 2003; 
Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001; Bakker en Demerouti 2007). Hulpbron #1 zijn de 
collega’s in het verkrijgen van sociale collegiale ondersteuning, zoals bij het omgaan met 
lastige situaties, bij een fijne samenwerking en het hebben van sociaal contact, die in coronatijd 
zo is gemist. Naast deze ondersteuning wordt ook het inhoudelijk collegiaal sparren met 
medisch specialisten genoemd als een hulpbron. De andere veel genoemde hulpbron is de 
inhoud van het werk. Belangrijk daarin is het contact met patiënten en de werkzaamheden. Een 
andere hulpbron die meer dan eens werd genoemd was de waardering die werd gekregen voor 
de werkzaamheden van collega’s, leidinggevenden en patiënten.  
 
In vrijwel alle interviews werd ook de privé-situatie genoemd. Indien deze positief werd ervaren, 
dan droeg dat zeker bij aan de mentale gezondheid. Belangrijk was dat men privé tijd zich 
voldoende kon opladen om het werk te kunnen volhouden. Zoals het kunnen uitoefenen van 
hobby’s, onderhouden van sociale contacten en vooral ook het kunnen pakken van voldoende 
ontspanning. Indien de thuissituatie wat ingewikkelder werd dan kon de thuissituatie de balans 
werk-privé verstoren of een medewerker kreeg het gevoel constant aan te moeten blijven staan. 
Voor de vrouwelijke medewerkers werd de overgang genoemd als een negatieve invloed op 
de ervaren mentale gezondheid.  
 
Uiteraard heeft de coronatijd impact gehad op de medewerkers. Niet alleen het omschakelen in 
de corona piektijden en het opnieuw opstarten van de reguliere zorg, maar ook het niet thuis 
meer goed kunnen herstellen en opladen. Omdat vanwege coronamaatregelen dit niet mogelijk 
was doordat men dingen niet meer kon doen of omdat de kinderen thuis waren en ook nog 
thuisonderwijs moesten krijgen. Corona was over het algemeen negatief van invloed op het 
werk én privéleven. De werkbelasting werd hoger en in de thuissituatie waren er weinig 
mogelijkheden meer om bij te tanken. Het ging dubbelop. De kwantitatieve resultaten laten dit 
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voor Groep 1 ook zien. Men ervaarde een hogere werkbelasting en minder hulpbronnen dan de 
Nederlands beroepsbevolking.  
 
Ten aanzien van Interventieverwachting gaven de resultaten weer dat men vooral handvatten 
verwachtte om beter met stress en spanning om te gaan. En om stress positief in te zetten. Ook 
wilde men graag de VR-bril zelf ervaren, omdat het ook binnen Nij Smellinghe wordt ingezet bij 
patiënten om stress te verminderen. De match van probleem met interventie is goed men koos 
tenslotte zelf voor de interventie Stressjam.  
 
Ten aanzien van de Verandering omtrent de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen gaven 
de deelnemers aan dat Stressjam geen directe invloed had op de verbetering van hun mentale 
gezondheid. Het feit dat er aandacht is voor de mentale gezondheid werd als positief ervaren. Er 
werd nog veel overgewerkt door ziekte en uitval en onderbezetting.    
 
Ten aanzien van Evaluatie van de impact van de interventie op de mentale gezondheid 
toonden de resultaten aan dat -zoals verwacht- dat stress ook nuttig kan zijn en niet altijd 
slecht. De deelnemers beoordeelden de interventie Stressjam met een 8. Het spelen van het 
spel heeft tot veel inzichten en vooral ook tot meer bewustwording geleid. Men was over het 
algemeen positief over de coaches. En de deelnemers vonden het erg fijn dat de sessies onder 
werktijd mochten plaatsvinden.  
Een paar kritische kanttekeningen die werden geplaatst waren dat sommige deelnemers meer 
behoefte hadden aan uitleg van de consoles en een stabiel technisch systeem.  
Tot slot was er meer behoefte aan hóe het geleerde toe te passen in de eigen 
(werk)omgeving. 
 
Adviezen die de deelnemers gaven ter verbetering van de impact van Stressjam op de 
mentale gezondheid is: Meer richten op de transfer naar de werkvloer. Een mogelijkheid die 
ze hiervoor aangaven om een hartslagmeter te dragen in de eigen (werk)omgeving. Dan krijgt 
men meer bewustwording over stresservaringen op de werkvloer of thuis. Daarnaast mogen de 
sessies langer en ook vaker worden ingezet. Ook thuis kunnen oefenen met Stressjam werd 
genoemd als een optie ter verbetering van de impact op mentale gezondheid.  
 
Tot slot kunnen we concluderen dat de innovatieve interventie Stressjam bij alle deelnemers 
overall positief werd beoordeeld. Hoewel een directe impact op de mentale gezondheid niet als 
zodanig werd ervaren, was men blij met de aandacht voor mentale gezondheid. De behoefte is 
om een vervolg te creëren in de vorm van een hartslagmeter dragen in de eigen (werk)omgeving, 
zodat de geleerde handvatten over hóe om te gaan met stress ook in de praktijk kan worden 
toegepast.  
 
De bevindingen passen naadloos in het JD-R model (zie voor uitleg p. 9; Bakker, Demerouti, 
De Boer & Schaufeli, 2003; Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001; Bakker en 
Demerouti 2007). Mentale gezondheid is te beïnvloeden door twee soorten factoren, namelijk 
taakeisen (job demands) en hulpbronnen (job resources). We zien dat allerlei factoren op het 
werk tot stress en of zelfs uitputting kunnen leiden, zoals werkdruk door hoeveelheid werk, 
onderbezetting en gebrek aan aandacht van de leidinggevende voor het welzijn. We weten uit 
wetenschappelijk onderzoek dat hulpbronnen de stressoren kunnen verminderen of in enige mate 
compenseren, zie ook Methode. Er lijkt dus veel te winnen met het inzetten op nummer 1 van 
de hulpbronnen, namelijk de collega’s en de verkregen sociale ondersteuning in het 
algemeen (lees: dus ook van leidinggevende!). Ook het inhoudelijk sparren en de waardering 
van patiënten, collega’s en leidinggevenden zijn belangrijke hulpbronnen. Alle genoemde 
hulpbronnen dragen bij aan het gevoel lekker in je vel te zitten. Deze dragen bij aan het 
motivationele proces. Naast de werksituatie werd ook de privésituatie genoemd die in positieve 
zin of negatieve zin van invloed was op de mentale gezondheid. Vooral voldoende kunnen 
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opladen om het werk te kunnen volhouden was belangrijk. De coronatijd zorgde dat in de 
privésituatie niet voldoende kon worden opgeladen. Het niet-aanstaan als je vrij bent kan 
onderwerp van gesprek zijn in teamoverleg: hoe regel je dat met elkaar, terwijl de groepsapp altijd 
aan staat? Laat deze onderwerpen zijn van een open dialoog in de betreffende teams.  
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Impact interventie Stressjam bin ziekenhuis Nij Smellinghe
De meeste gehoorde oorzaak voor verzuim in de sector zorg en welzijn is de 
werkdruk of werkstress TNO (2016). Zo’n 38 procent van de medewerkers in de 
Gezondheids- en welzijnszorg geeft deze reden voor verzuim op. Minstens zo 
belangrijk als de feiten, cijfers en redenen voor verzuim, zijn de oplossingen. Dit was 
voor ziekenhuis Nij Smellinghe in 2020 de reden om de impact van de interventie 
Stressjam op de (mentale) gezondheid van de medewerkers te laten monitoren. Dit 
onderzoek sluit aan bij de interventieonderzoeken uitgevoerd bij de partners van het 
Platform Mentale Gezondheid. Met Platform Mentale Gezondheid wordt gerichte 
aandacht gegeven aan ‘Mentale Gezondheid op de Werkvloer’ en worden er bij 
de betrokken partners verschillende interventies ingezet en gemonitord door het 
onderzoeksteam, onder leiding van lector Duurzaam HRM, dr. K.N. Veth. 

Samen sterk voor extra gezonde jaren 
Het accent van dit praktijkgericht onderzoek lag op de medewerker zelf, en 
ook op de context. Naast de inclusie van diverse niveaus – Individueel, Groep, 
Leiderschap, Organisatie en Omgeving (IGLOO, zie ook Nielsen et al., 2018) – 
is onderzoek in dit project gericht op amplitie. Amplitie is, in tegenstelling tot 
curatie (behandelen) en preventie (voorkomen), niet (alleen) gericht op negatieve 
toestanden van medewerkers (zoals ziekte, werkstress etc.) maar juist (ook) op het 
bevorderen van positieve toestanden. Dit werkt positief door op vitaliteit, ervaren 
(mentale) gezondheid en inzetbaarheid. Je beperkt je als organisatie dus niet tot 
het voorkomen van ziekte of werkstress, maar rekt de mogelijkheden juist op om 
positieve gevolgen van werk te expanderen. Want ook in het geval van werknemers 
die zonder problemen functioneren, kan het zo zijn dat het potentieel (nog) niet 
optimaal benut wordt.

Het lectoraat Duurzaam HRM heeft onderzocht in welke mate en op welke manier 
de interventie Stressjam impact heeft gehad op de mentale gezondheid van de 
medewerkers van Nij Smellinghe. De uitkomsten van dit actiegerichte onderzoek 
met focus op daadwerkelijke impact zijn samengevat in deze rapportage.
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