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SAMENVATTING 

 

 

De bedrijfsarts heeft geen meetinstrument ter beschikking voor het objectief meten van mentale 

belasting door het werk en de werkomgeving. Een meetmogelijkheid bieden catecholaminen in de 

urine; hieraan werd reeds veel laboratorium onderzoek gewijd, maar relatief weinig veldonderzoek. 

 

Dit is een veldonderzoek naar mentale belasting, waarbij als meetinstrumenten werden gebruikt: 

• de catecholaminen in de urine (adrenaline, noradrenaline en dopamine) 

• de vragenlijst naar gevoelstoestand (activatie- / irritatieschaal). 

 

Twee groepen van vijf medewerkers van de financiële administratie, die maandelijks onder tijdsdruk 

werken, werden onderzocht. Gedurende veertien aaneengesloten dagen werd alle urine per etmaal 

in vier porties verzameld en werden vijf vragenlijsten per dag ingevuld. AIs individuele referentie 

(base-line) werden de meetresultaten van de (vier) weekend-dagen gebruikt. 

 

De vragenlijst naar gevoelstoestand meet in dit onderzoek geen effect van het werken onder 

tijdsdruk. De adrenaline uitscheidingssnelheden daarentegen zijn op de laatste onderzoeksdag 

dermate hoog ten opzichte van de base-line én ten opzichte van de overeenkomstige werkdag in de 

voorafgaande week, dat gesproken wordt van piekbelasting. Dit resultaat wordt bij beide groepen 

gevonden, ofschoon op die dag slechts bij een groep sprake is van werken onder tijdsdruk. 

 

De gemiddelde 24-uurs adrenaline uitscheiding (microgram) laat een opvallend weekritme zien, met 

de hoogste waarden midden in de week en de laagste waarden in het weekend. De nachtelijke 

adrenaline uitscheidingssnelheid blijft door de week hoger dan in het weekend. 

 

De beide meetinstrumenten, catecholaminen in de urine (objectief) en de vragenlijst naar 

gevoelstoestand (subjectief), correleren in dit onderzoek matig tot slecht: ze meten slechts 

gedeeltelijk hetzelfde. 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek en de ervaringen met dit onderzoek blijkt dat catecholaminen 

een geschikte meetmogelijkheid kunnen gaan bieden voor de bedrijfsgezondheidspraktijk voor het 

beoordelen van mentale belasting. 
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Voorwoord  

 

De aanleiding tot dit onderzoek is een eerder afgeronde literatuurstudie over onder andere mentale 

belasting. Dat na zoveel jaren bedrijfs"geneeskunde" geen goed objectief metend instrument voor 

handen is om mentale belasting te beoordelen, had mijn bijzondere belangstelling. 

 

Mentale belasting wordt door veel factoren gezamenlijk bepaald, zodat het effect ervan "integraal" 

gemeten moet worden. Uiteraard komt men dan terecht in het veld. Bovendien moet een meet 

instrument hiervoor ook haalbaar zijn in de praktijk: het veld kent andere criteria dan het 

laboratorium. Het onderzoek dat vervolgens gedaan wordt om het meetinstrument te beoordelen, 

moet wetenschappelijk verantwoord zijn. 

 

Hier wordt verslag gedaan van een onderzoek, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met 

bovenstaande criteria en voorwaarden. Het was een onderzoek in het kader van de opleiding tot 

bedrijfsarts. Veel mensen hebben bijgedragen aan het tot stand komen hiervan. 

 

Van de Groningse vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie wil ik Theo Meijman bedanken voor 

zijn toeziend wetenschappelijk oog bij de opzet van dit onderzoek. Veel dank ben ik verschuldigd aan 

Pierre Cavalini. Hij deed niet alleen alle catecholamine bepalingen in het laboratorium, maar 

bovendien verzorgde hij de statistische bewerkingen met behulp van S.P.S.S. op de SARA computer. 

 

Binnen de Bedrijfsgezondheidsdienst van Philips te Hilversum ben ik veel dank verschuldigd aan 

Karin, de medisch analiste, die zorgde voor de bewerkingen ter conservering van de catecholaminen; 

bovendien nam zij veel administratief werk en verantwoording op zich. Ook Astrid Buitelaar en Reggy 

Leeuwenkamp ben ik dank verschuldigd voor hun administratieve en organisatorische 

ondersteuning. In de slotfase van de verslaglegging leverden John Durinck, Gert van der Laan en 

Pierre Cavalini zinvol commentaar, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. Tenslotte wil ik op deze 

plaats mijn waardering uiten aan het adres van de onderzoeksdeelnemers en de leiding: zonder hun 

medewerking was een dergelijk veldonderzoek uiteraard niet mogelijk. Van hen noem ik in het 

bijzonder dhr. Bakker vanwege zijn positieve en motiverende bijdrage. 
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1. Inleiding 

 

Door automatisering (computers, robots) is voor de beroepsbevolking een verschuiving gaande van 

lichamelijke belasting in de richting van mentale belasting. Van mentale belasting is sprake wanneer 

actieve informatieverwerking plaatsvindt, in tegenstelling tot passieve of automatische informatie- 

verwerking. Ook al dan niet storende omgevingsstimuli die via de zintuigen binnenkomen dragen bij 

aan de mentale belasting (Sol - van BerIo, 1985). 

 

Meetmogelijkheden van mentale belasting zijn het meten van subjectieve kenmerken en het meten 

van objectieve kenmerken. Subjectieve kenmerken zijn te meten aan de hand van vragenlijsten of 

interviews. Objectieve kenmerken zijn te onderscheiden in prestatiekenmerken (prestatie per  

tijdseenheid, foutenpercentages) en fysiologische kenmerken (ademfrequentie, verandering van de 

huidweerstand, hartslagvariabiliteit, catecholamine-uitscheiding). 

 

De bedrijfsgezondheidszorg heeft diverse gevalideerde meetinstrumenten op sociaal-medisch terrein  

ter beschikking voor het meten van subjectieve kenmerken. Wat betreft de objectieve kenmerken is 

de bedrijfsarts vooral geïnteresseerd in het meten van fysiologische kenmerken. Hartfrequentie, 

bloeddruk en ademfrequentie zijn weliswaar eenvoudig te meten, maar te aspecifiek voor het 

beoordelen van mentale belasting. 

 

Een andere fysiologische parameter is de catecholamine uitscheiding in de urine. Het meten van 

catecholaminen is de laatste jaren eenvoudiger en betrouwbaarder geworden. Nog niet duidelijk is of 

de catecholamine uitscheiding de geschikte screenings-parameter zou kunnen zijn ter beoordeling 

van de mentale belasting van groepen mensen in een bedrijfsgezondheidspraktijk.  

 

Door het bepalen van het catecholamine gehalte in de urine is het mogelijk uitspraken te doen over 

de mate van fysiologische en psychologische geactiveerdheid van mensen in de aan de urinelozing 

voorafgaande periode (Cavalini, 1982). De catecholaminen waar het om gaat zijn in volgorde van 

belangrijkheid: adrenaline, noradrenaline en dopamine. 

 

Tijdens rust en herstel is de catecholamine uitscheiding van gezonde mensen laag. Afhankelijk van de 

mate van belasting (de inspanning en de weerslag van de omgeving), kunnen adrenaline 

uitscheidingssnelheden optreden drie- tot vijfvoudig het rustniveau bij "milde tot matige stress". 

Noradrenaline weerspiegelt evenals adrenaline de mate van geactiveerdheid (arousal), zij 

het dat de drempel om vrij te komen ten gevolge van psychologische stimuli 

hoger is. Noradrenaline reageert sterker dan adrenaline op lichamelijke 

inspanning (Frankenhaeuser, 1979) (Jenner, 1980). 

 

Van deze aminen heeft adrenaline het meest uitgesproken een dag- en nacht ritme (circadiane 

ritme). De uitscheiding is het laagst tussen middernacht en de vroege ochtend en het hoogst op de 

vroege namiddag. In het circadiane ritme bestaan grote verschillen tussen individuen, die 

geassocieerd zouden zijn met "ochtend-" en "avond-" (nacht-) mensen. In het algemeen zijn de inter-

individuele verschillen in catecholamine uitscheiding groot. Evenwel intra-individuele verschillen zijn 

vrij consistent gebleken door het jaar heen (Cox, 1983). 

 



__________________________________________________________________________________ 
Catecholaminen en Gevoelstoestand bij Mentale Belasting  © M.A.J. Sol – van Berlo  CORVU Amsterdam (jan. 1986)       5 

 

De rollen die catecholaminen spelen binnen het organisme zijn zeer veelzijdig. Op korte termijn doen 

zij goed werk. Wanneer men in nood is (het werk moet af) of gevaar, dan is men door middel van 

catecholaminen meer bereidvaardig tot "vechten" (hard ertegen aan) of vluchten (Cavalini, 

1982). Na afloop van een piekbelasting of stresssituatie moeten de catecholaminen betrekkelijk snel 

naar de normaal waarden terugkeren. Het langzaam afnemen ervan wordt verondersteld schadelijk 

te zijn (Frankenhaeuser, 1981). 

 

Op lange termijn zijn te vaak te veel catecholaminen schadelijk gebleken. Zij geven niet alleen allerlei 

effecten op hart en bloedvaten zelf, maar zij leiden ook tot glycogenolyse en hyperglycemie. Bij 

zittende beroepen (beroepen met eenzijdige mentale belasting) worden deze vetten niet door 

spieren gebruikt, maar blijven in het bloed circuleren. Arteriosclerose, waaronder coronaire sclerose 

is uiteindelijk het resultaat (Spillane, 1984). 

 

De uitgangswaarden van de catecholaminen bij ouderen zijn lager dan bij jongere mensen. Naarmate 

men ouder wordt en meer ervaring heeft, hoeft men ook minder te "vechten". Maar wanneer 

oudere mens en aan psychosociale stress blootgesteld werden, dan bleken zij na afloop daarvan 

langzamer op hun uitgangswaarden terug te komen dan jongeren (onderzoek aangehaald door 

Helms, 1985). 

 

Vrouwen reageren op mentale belasting met eenzelfde patroon als mannen, maar minder sterk. 

Vrouwen die zich een typisch "mannelijke werk rol" hebben eigen gemaakt reageren wel met vrijwel 

even hoge waarden als hun mannelijke collega's in dezelfde situatie (Frankenhaeuser, 1980). De 

menstruele cyclus van vrouwen lijkt overigens ook invloed te hebben op hun catecholamine 

uitscheiding (Wasilewska e.a., 1980). 

 

Verder is aangetoond dat naast bovenstaande min of meer "bepalende" factoren, de volgende 

factoren invloed hebben op de catecholamine uitscheiding:  persoonlijkheidsfactoren, emoties, 

koude, leeftijd, houding (stand van het lichaam), voedselinname, tabak-·/ alcohol-/ cafeïnegebruik, 

bepaalde medicijnen en bijnierziekten zoals het phaeochromocytoom (Cox, 1983) (Helms, 1985). 

 

Van de rol van dopamine is zeer weinig bekend. Dopamine heeft geen circadiaan ritme, maar de 

waarden zijn vrij hoog en constant over de dag heen vergeleken met adrenaline en noradrenaline. 

Tussen de dopamine uitscheiding en het volume van de urine afgifte wordt wel een correlatie 

verondersteld (vgl. creatinine). 

 

Aan catecholaminen is veel laboratorium onderzoek gewijd, in tegenstelling tot veldonderzoek dat 

schaars is. Hierin zal een verschuiving moeten komen ten behoeve van de bedrijfsgezondheidszorg 

(Helms, 1985).  

 

Hier wordt verslag gedaan van een veldonderzoek naar mentale belasting. Het betreft een gerichte 

steekproef. Binnen de financiële administratie van Phi1ips Hilversum worden piekbelastingen 

verondersteld. Het personeel werkt n.l. gedurende bepaalde dagen van de maand onder tijdsdruk. 

De vijfde van de maand is de einddatum van het rekeningen verkeer over de voorafgaande maand. 

D.w.z. het zogenaamde sluitrekeningen verkeer moet afgehandeld worden omdat de eindfacturen 

gemaakt moeten gaan worden. Na de vijfde van de maand zijn enkele dagen beschikbaar om de 

laatst binnengekomen facturen te verwerken, waarbij voor onjuiste of onvolledig ingevulde facturen 

naspeurwerk noodzakelijk is. Op de twaalfde van de maand moeten de eindfacturen klaar zijn: 

uiterlijk op die datum moeten de cijfers aangeleverd worden aan de Centrale Administratie van 

Philips. Het werken onder tijdsdruk is voor de assistent boekhouders en de boekhouders vooral aan 

de orde tot en met de vijfde van de maand en voor de groepsleiders en de chef vooral vlak voor, en 

tot en met de twaalfde van de maand. 
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De hier geschetste werkbelasting wordt als onafhankelijke variabele beschouwd. Een tweetal 

afhankelijke variabelen worden gemeten. Behalve de catecholaminen in de urine worden de 

subjectieve bevindingen gemeten. 

 

De subjectieve bevindingen worden op  gezette tijden geregistreerd door het invullen van de 

“Vragenlijst naar gevoelstoestand” door de onderzoeksdeelnemers. Deze vragenlijst is een 

gemodificeerde versie van de Groninger Adjective Checklist (G.A.C.L.). Uit de vragenlijst zijn twee 

onafhankelijke schalen ontwikkeld: de activatieschaal en de irritatieschaal. 

 

Om de volgende redenen werd in het bijzonder de Vagenlijst naar Gevoelstoestand gekozen. Ze lijkt 

een subjectieve weergave van de neuro-endocriene status van een individu, vergelijkbaar met de 

objectieve afgeleide hiervan in de urine. Vanwege de korte invultijd is in de praktijk haalbaar deze 

schaal meerdere malen per dag in te laten vullen. Bovendien is deze vragenlijst voldoende 

wetenschappelijk onderbouwd. Uit verschil lende onderzoeken is gebleken dat de schalen een goede 

betrouwbaarheid en validiteit hebben (He1linga, 1985). 

De vraagstelling in dit onderzoek luidt aldus: 

 

     I 

1. Beïnvloedt de genoemde belasting de gevoelstoestand van de betrokken 

medewerkers ? 

2. Is sprake van piekbelasting ?  (d.w.z. ervaart men piekbelasting en is deze meetbaar aan de 

hand van de vragenlijst naar gevoelstoestand ?) 

3. Is een faseverschil aantoonbaar tussen de groep werknemers die tot en met de vijfde van de 

maand onder tijdsdruk werken en die tot en met de twaalfde van de maand onder tijdsdruk 

werken ? 

 

 II 

4. Beïnvloedt de genoemde belasting de catecholamine uitscheidingssnelheid in de urine van de 

betrokken medewerkers ? 

5. Is sprake van een piekbelasting ? 

6. Is een faseverschil aantoonbaar tussen de groep werknemers die tot en met de vijfde van de 

maand onder tijdsdruk werken en die tot en met de twaalfde van de maand onder tijdsdruk 

werken ? 

 

III 

7. Bestaan correlaties tussen de subjectieve en objectieve parameters ? 

adrenaline / activatie en adrenaline / irritatie, noradrenaline / activatie en noradrenaline / 

irritatie, dopamine / activatie en dopamine / irritatie. 

8. Zijn er verschillen in correlaties op verschillende tijden van de dag, tijdens en buiten het 

werk, of per individu ? 

 

IV 

9. Zijn in dit onderzoek de activatie- en irritatie-schaal onafhankelijk (correleren ze niet) ? 

10. Correleert dopamine met de urine afgifte (volume) ? 

 

 V 

11. Zijn catecholaminen in de urine geschikt als screenings-parameter ter beoordeling van de 

mentale belasting van groepen medewerkers ? 

Dit ter opsporing van overbelasting als risicofactor voor het individu en ten behoeve van de 

bedrijfsgezondheid algemeen. 
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2. Materiaal en Methode 

2.1 Populatie 

 

Een afdeling met een wisselend werkaanbod werd gezocht, zodat meer en minder mentale belasting 

van dezelfde mensen met elkaar vergelijkbaar was. Dit was het geval bij de financiële administratie. 

Aldaar werd de onderzoeksgroep gericht samengesteld. In eerste instantie werden de mannen 

benaderd, die 100 % werkzaam waren binnen de financiële administratie van de fabricage van Philips 

Hilversum. Van de twaalf personen waren zeven personen op basis van vrijwilligheid bereid en in 

staat om aan het onderzoek deel te nemen. Drie waren wel bereid, maar met vakantie of gedurende 

meerdere dagen verhinderd. Vervolgens werd deelname aan het onderzoek voorgesteld aan de 

administratie van de commercie en ontwikkeling. Hiermee kwam de populatie op tien personen.  

 

Dat niet primair de gehele administratie benaderd werd had praktische redenen. De administratie 

van de fabricage was gelokaliseerd op hetzelfde terrein als de bedrijfsgezondheidsdienst, terwijl de 

administratie van de commercie en ontwikkeling in een vestiging elders gelokaliseerd was. Part-

timers en W.A.O.-ers werden niet gevraagd omdat hun werk-belastingsprofiel wezenlijk afwijkt van 

het profiel van de te onderzoeken groep. Vrouwen werden van het onderzoek uitgesloten, omdat de 

invloed van de menstruele cyclus storend zou kunnen werken op de catecholamine uitscheiding en 

de  -meting, terwijl de groep te klein is om hiervoor te controleren. Bovendien is gebleken dat 

vrouwen met minder hoge catecholamine waarden reageren dan mannen. Vrouwelijke groepsleiders 

kwamen in de financiële administratie niet voor. 

 

Voorafgaande aan de meetperiode werden de onderzoeksdeelnemers uitgenodigd voor een 

persoonlijk gesprek met de bedrijfsarts. Zoals eerder was aangekondigd werden daarbij enkele 

vragen gesteld, om eventuele storende / interveniërende variabelen op het spoor te komen. 

Bovendien hadden de deelnemers daarbij de gelegenheid de vragen te stellen, die men in de groep 

niet had willen stellen.  

 

De onderzoeksdeelnemers zijn geen restricties opgelegd. Ten aanzien van de interveniërende 

variabelen (zie figuur 1: consumptiepatroon van koffie, nicotine, alcohol, medicijnen) is bewust 

gekozen voor het kennen ervan.  

Hiervoor bestonden een drietal argumenten. 
 

a. Een screenings-instrument is in de praktijk pas dan haalbaar wanneer het niet omgeven 

wordt met allerlei geboden en verboden. Ook in dit beperkte veldonderzoek zou de 

onderzoeksbereidheid waarschijnlijk geschaad zijn door speciale leefregels.  

b. Bepaalde leefregels zouden juist meer "stress" induceren. Met name het verplicht 

onthouden van nicotine, maar ook wel van cafeïne en alkohol, kan sommige gewoonte- 

gebruikers veel moeite kosten.  

c. Van belang is dat mens en zo veel mogelijk in hun normale werkpatroon gemeten worden. In 

het weekend zouden de onderzoeksdeelnemers zich zeer rustig moeten houden: elke 

lichamelijke en geestelijke inspanning zou moeten worden vermeden voor het meten van 

een minimale "base-line" ("base-line" is de individuele referentie curve, bepaald op dagen 

waarop geen belasting door het hier te onderzoeken werk plaats vindt). 
 

Uiteraard is dit geen normaal vrije-tijd-patroon. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat een 

"gemiddeld” weekend, waarin mens en hun normale gang gaan, ook geschikt is als referentie voor de 

niet-werk-situatie. 
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In Figuur 1 zijn schematisch de relaties weergegeven tussen de afhankelijke / onafhankelijke 

variabelen en een aantal a priori bekende storende en interveniërende variabelen. Hierna wordt de 

samenstelling van de populatie besproken met haar verzuim en alle variabelen, die invloed hebben 

op de afhankelijke variabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: schematisch overzicht van de relaties tussen afhankelijke,  

      onafhankelijke en interveniërende variabelen. 

 

 

Nivo 2 assistent boekhouders 

3 boekhouders 

4 groepsleiders 

1 chef 

Leeftijd 21, 24, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 41 en 51 jaar 

Ervaring Het aantal jaren ervaring binnen de administratie varieerde van 

¼ jaar tot 25 jaar met een gemiddelde van 7 ¼ jaar. De jongste 

onderzoeksdeelnemer was 3 maanden in dienst. Het aantal jaren dat men 

in de huidige functie en op het huidige nivo werkzaam was varieerde van ¼ 

jaar tot 8 jaar, met een gemiddelde van 2 ½ jaar. Hierbij valt aan te 

tekenen dat iemand met 3 ½ jaar ervaring juist verplaatst was en iemand 

met 9 jaar ervaring juist zijn oudere collega met pensioen had zien gaan. 

Beiden hadden het gevoel voor de nieuwe situatie goed ingewerkt te zijn 

en ervoeren geen bijzondere belasting daardoor. Wanneer dit in rekening 

gebracht zou worden, zouden de leden van de populatie gemiddeld 3 ½ 

jaar ervaring hebben op het huidige nivo en in de huidige functie. 

Koffie Het aantal koppen koffie per dag varieerde van 6 tot 10, met 

uitzondering van een persoon, die nimmer koffie dronk. 

Nicotine Twee personen rookten ongeveer 12 en 15 sigaretten per dag; de 

overigen rookten niet. 

Alcohol Drie personen dronken gemiddeld 2 glazen alcohol houdende drank per 

dag, vijf dronken bij gelegenheden en twee waren geheel onthoudend. 
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Medicijn Een persoon gebruikte reeds jaren 1 mgr. Temesta per dag. 

Nierziekte Geen. 

Dieet Een persoon had een matig caloriebeperkt dieet. 

Woon-werk 

Vervoermiddel 

Zes personen kwamen op de fiets naar het werk en 

vier met de auto. 

Verzuim Het verzuim was in het algemeen laag tot zeer laag te noemen: 

De gehele groep verzuimde gemiddeld 1.82 % van 1980 tot 1985. Drie 

personen hadden de voorafgaande jaren geen verzuim. Een persoon had 

t.g.v. psychosociale problematiek over de voorafgaande jaren gemiddeld > 

10 % verzuim. De overigen hadden minder dan 5 % verzuim m.u.v. een 

persoon die t.g.v. een lichamelijke kwaal in 

1984 daarboven uit kwam. 

 

Om de incidentele storende variabelen te kennen, werd men verzocht een aantekening te maken 

wanneer in de vrije tijd bijzondere (in-)spannende zaken plaatsgevonden hadden (zie 11-4 

Meetopzet).  

 

Zoals in de Inleiding reeds werd aangegeven is de populatie te verdelen in twee groepen. Deze waren 

toevallig even groot.  

 

Groep I:  2 assistent boekhouders en 3 boekhouders, 

   met werk onder tijdsdruk vlak voor en tot en met de vijfde van de maand; 

Groep II:   4 groepsleiders en 1 chef,  

   met werk onder tijdsdruk vlak voor en tot en met de twaalfde van de maand. 

 

Het nivo (opleiding, verantwoordelijkheden, salaris) van groep II is hoger dan van groep I. De leeftijd 

van groep I was 21, 24, 24, 30 en 36 jaar en van groep 11 26, 28, 33, 41 en 51 jaar. Gemiddeld is de 

leeftijd van groep I 27 jaar en van groep II 35.8 jaar. Het verschil tussen beide groepen is niet 

significant. 

 

In ervaringsjaren was het verschil tussen beide groepen groot: het totale aantal (de som) 

ervaringsjaren binnen de Philips administratie van de leden van groep I bedroeg 16 ¼ jaar en van de 

leden van groep II 56 jaar. Het aantal jaren ervaring in de huidige functie op het huidige nivo bedroeg 

voor groep I totaal 6 ¾  jaar en voor groep II totaal 17 ½ jaar. Het verzuim over vijf jaren was 2,24 % 

voor groep I en 1,5 % voor groep II. 

 

Uit groep I heeft één onderzoeksdeelnemer de laatste drie dagen van het onderzoek verzuimd i.v.m. 

een bovenste luchtweg infectie. Hij liet tot en met de laatste dag zijn onderzoeksmateriaal inleveren 

en omdat het werken onder tijdsdruk voor hem in het begin van de onderzoeksperiode viel, zijn 

deze resultaten consequent meegenomen.  

 

Alle onderzoeksdeelnemers hebben van de eerste tot en met de laatste onderzoeksdag meegedaan. 
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2.2 Meetinstrumenten 

2.2.1 Vragenlijst naar gevoelstoestand 

 

De vragenlijst naar gevoelstoestand bevat twee schalen: 

 

  Activatie-schaal: waarmee gevoelens van activatie en de-activatie gemeten worden; 

Irritatie-schaal: waarmee gevoelens van irritatie en geprikkeldheid gemeten worden. 

 

De vragenlijst bestaat uit 49 woorden, waarmee mensen kunnen aangeven hoe zij zich op een 

bepaald moment voelen. Bij elk woord (bv. treurig) kiest men uit vier alternatieven: helemaal niet, 

niet, enigszins, of helemaal. De keuze wordt met een kruisje aangegeven (zie Bijlage I-a). Daarbij is 

van belang dat men aangeeft hoe men zich op dát moment voelt. Dat betekent dat de vragenlijst het 

beste snel kan worden ingevuld zonder dubben of wikken en wegen. Het invullen neemt dan hooguit 

enkele minuten in beslag. Datum en tijdstip van invullen moeten worden vermeld. 

 

Op de ingevulde vragenlijsten worden sjablonen gelegd, waardoor het aantal aangekruiste "activatie-

termen" geteld kan worden. Hetzelfde gebeurt voor irritatie. Aldus kan van een onderzoeksdeel-

nemer op een bepaald moment een activatie- en een irritatiescore vastgesteld worden. De activatie 

score kan minimaal de waarde 0 en maximaal de waarde 23 aannemen de irritatiescore kan minimaal 

de waarde 0 en maximaal de waarde 15 aannemen. 

 

2.2.2 Catecholaminen in de urine 

 

Catecholaminen zijn stoffen, bestaande uit het aromatische catechol (d.i. een benzeenring met 2 OH-

verbindingen) en een amine. Tot deze groep stoffen behoren o.a. adrenaline, noradrenaline, 

dopamine, serotonine en histamine. Voor dit onderzoek zijn de eerste drie belangrijk. 

 

Adrenaline en noradrenaline worden gevormd door het bijniermerg en komen vrij in de bloedbaan. 

Noradrenaline is behalve een hormoon in de perifere circulatie, ook een neurotransmitter in het 

centrale en perifere zenuwstelsel. Dopamine is een neurotransmitter (in de extra-pyramidale 

motorische centra) en is bovendien een tussenstap in de synthese van adrenaline en noradrenaline 

in het bijniermerg (zie Bijlage II). Een alternatieve synthese route bestaat in de lever, waar tyramine 

omgezet kan worden in dopamine. De catecholaminen worden grotendeels in de lever geïnactiveerd. 

Minder dan 4 % van intraveneus toegediende adrenaline en noradrenaline verschijnt in de urine als 

vrije catecholaminen; het merendeel verschijnt in gemetaboliseerde vorm. 

 

Vrije catecholaminen in de urine kunnen bepaald worden. Omdat zij niet onbeperkt houdbaar zijn, 

waarbij warmte en licht de houdbaarheid beïnvloeden, is conserveren noodzakelijk en wel als volgt. 

Op de bodem van een polyethyleen container, waarin de urine wordt opgevangen, wordt een 

theelepeltje citroenzuurpoeder gedaan. Containers met aangezuurde urine warden koel bewaard en 

binnen 24 uur na opvang verder aangezuurd tot een pH tussen 3 en 4 (pH-meter). Na volume 

bepaling worden per container twee monsterpotjes van 20 cc gevuld en ingevroren in een huishoud-

diepvries (-20 graden Celsius). 

 

Dit alIes gebeurde in het onderhavige onderzoek door de medisch analiste van de 

bedrijfsgezondheidsdienst van Philips Telecommunicatie Industrie te Hilversum. 
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Wanneer de bepaling kan beginnen wordt de urine ontdooid in een warm water bad en 

gehomogeniseerd. Ne centrifugeren in geval dat de urine troebel is, wordt NaEDTA toegevoegd en 

NaOH tot de pH 6,5 is. Dit wordt op een zgn. Biorad kolom gebracht en na een aantal bewerkingen 

volgt een soortgelijke procedure op een Sephadex GIO kolom. Volgens het principe van ionen 

uitwisseling worden de catecholaminen hierdoor gezuiverd en geïsoleerd van storende urine- 

componenten. 

 

Wanneer de catecholaminen in het geschikte eluens terecht zijn gekomen kan de bepaling volgen 

met een High Performance Liquid Chromatographer (HPLC). Doordat stoffen verschillend lipofiel 

(dopamine), dan wel lipofoob (noradrenaline) zijn, hechten zij meer of minder sterk op de HPLC 

kolom. De signalen die op basis hiervan gegenereerd worden, worden versterkt doorgegeven aan 

een recorder, die het chromatogram schrijft. De bepalingen van adrenaline, noradrenaline en 

dopamine werden gedaan in het Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische Chemie te 

Groningen. 

 

Met de gevonden concentraties (in ng/ml), de hoeveelheid urine uit de oorspronkelijke container (in 

ml) en de tijd (in min) waarover het betreffende urine-portie verzameld is, kan de uitscheidings-

snelheid (ng/min) berekend worden. 

 

2.3 Meetperiode 

 

Als kalendermaand werd gekozen september 1985. De zomer maanden zouden minder 

representatief zijn wat betreft werkaanbod door vakanties, maar ook wat betreft personeels- 

bezetting van de financiële administratie, eveneens door vakanties. Bovendien zag het ernaar uit dat 

in de maand september het werk onder tijdsdruk juist voor het weekend zou vallen.  

 

De onderzoeksperiode werd bepaald door het beginpunt op dinsdag 3 september na de lunch en het 

eindpunt maandag ochtend 16 september om 8.00 uur. Elke dag was een meetdag. Tijdens het 

onderzoek werd duidelijk dat de datum, waarop de financiële cijfers bekend gemaakt moesten 

worden aan de Centrale Administratie pas op maandag 16 september zou zijn. Daarop werd aan de 

onderzoeksdeelnemers gevraagd de meetperiode met een dag te verlengen, en wel tot dinsdag 

ochtend 8.00 uur. Hiertoe was iedereen bereid. Het verplaatsen van die datum gaf groep I eveneens 

wat extra tijd. Als de twee bepalende data in werkbelasting van de maand september werden 

aangemerkt: 

 

  vrijdag 6 september voor groep I 

  maandag 16 september voor groep II 

 

Het eerste (3/4) etmaal, dinsdag 3 september werd als "oefendag" beschouwd. Bij de resultaten, 

beschouwingen en figuren wordt gewerkt met de nummering in onderzoeksdagen. Daarbij komt 

dinsdag 3 september overeen met dinsdag nr. 1, of kortweg dinsdag 1, en loopt de nummering tot 

aan dag 14 (= maandag 16 september, de "deadline" dag van groep II). 

 

2.4 Meetopzet 

 

Voor het onderzoek kreeg iedereen een (door Loting bepaald) persoonsnummer toebedeeld.  

Om vertrouwelijkheid te waarborgen, m.n. van belang voor de vragenlijsten, werd het onderzoeks- 
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materiaal van nummers, i.p.v. namen voorzien. 

 

De vragenlijst naar gevoelstoestand werd 5 x per dag ingevuld, waarvan 3 x onder werktijd: 

 

8.05 uur:  voor aanvang van het werk 

12.00-12.30 uur:  voor de lunch 

16.25 uur:  voor het naar huis gaan 

20.00 uur:  midden op de avond 

22.30 uur:  voor het einde van de avond 

 

Aan deze vragenlijst was een formulier toegevoegd, vermeld konden worden zoals een 

sportprestatie, een groots feest, examen, e.d.  Dit was van belang om eventuele inspanningen 

In het weekend en ‘s avonds te kennen a posteriori als zijnde incidentele storende variabelen (zie 

Bijlage I-b). 

 

De urine die per meetdag geproduceerd werd, werd in 4 containers opgevangen. Deze waren van 

etiketten voorzien met daarop het persoonsnummer, de datum en "ochtend", "middag", "avond" of 

“nacht”.  Het verzamelschema zag er als volgt uit: 

 

7.30 – 12.30 uur:  ochtend portie urine 

12.30 – 16.30 uur:  middag portie urine 

16.30 – 22.30 uur:  avond portie urine 

22.30 – 7.30 uur:  nacht portie urine 

 

De onderzoeksdeelnemers werden geïnstrueerd op de eindtijden van een verzamelperiode goed uit 

te plassen in de juiste container, zodat de volgende verzamelperiode met een lege blaas begonnen 

werd (zie Bijlage Ill). De onderzoeksdeelnemers moesten zelf op elke container het exacte 

tijdstip noteren, waarop voor het laatst was uitgeplast in de betreffende container. Daardoor was het 

mogelijk van elke container tot op de minuut nauwkeurig de tijdsspanne te kennen, waarover die 

urine geproduceerd was. Gevraagd werd de urine op een koele en donkera plaats te bewaren. 

 

Elke ochtend werd het onderzoeksmateriaal van het afgelopen etmaal ingeleverd. Uitgereikt werd 

dan een plastic draagtas met 4 lege containers en een mapje met 5 sets vragenlijsten. Acht 

onderzoeksdeelnemers kwamen hiervoor zelf naar de bedrijfsgezondheidsdienst. Twee onderzoeks-

deelnemers werden bezocht door de bedrijfsverpleegkundige om materiaal te wisselen 

omdat zij op een andere locatie gehuisvest waren. 

 

Op de twee vrijdagen, einde werktijd, kwam iedereen naar de bedrijfsgezondheidsdienst 

en ontving dan voldoende containers en vragenlijsten tot maandag ochtend. De onderzoeksdeel-

nemers werd gevraagd niet meer dan een half uur af te wijken van de richttijden. Ne. het eerste 

weekend werd hier nogmaals aan herinnerd omdat tijdens het weekend soms zelfs enkele uren 

hiervan was afgeweken. 
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3. Resultaten 

 

Gericht op de vraagstelling en de in het oog springende verschillen werd MANOVA toegepast op de 

resultaten met behulp van het Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). MANOVA betekent 

"multivariate analysis of variants". De F-waarde, die in dit hoofdstuk steeds vermeld wordt, is de 

"tussengroep"-variantie gedeeld door de "binnengroep"-variantie. Bij de tussengroepvariantie 

berekening is het aantal vrijheidsgraden (df = degrees of freedom) gelijk aan 1. Bij de binnengroep 

variantie berekening daarentegen is het aantal vrijheidsgraden gelijk aan 8, zodat deze gevonden 

wordt door de "sum of squares" "within cells" te delen door 8. Indien het aantal vrijheidsgraden niet 

exp1iciet vermeld wordt (buiten tabellen) is dit ook 1 en 8 (1/8). Als onbetrouwbaarheidsdrempel is 

0.05 aangehouden. De correlaties in paragraaf 111-3 zijn zgn. Pearson correlaties, die eveneens 

met behulp van SPSS werden berekend. 

 

 

   3.1 Vragenlijst naar gevoelstoestand 

 

In totaal werden door 10 onderzoeksdeelnemers 658 vragenlijsten ingevuld. De redenen waarom 22 

vragenlijsten (3,2 %) niet ingevuld werden, varieerden van feest, uitslapen, musical, fietsenrally, 

examen tot "geen gelegenheid gehad" en "samenloop van omstandigheden". Het gemiddelde en de 

spreidingsbreedte van de activatie- en irritatiescores zijn weergegeven in tabel 1. 

 

 

n = 658 

 

activatiescore irritatiescore 

gemiddelde      16.5       2.7 

spreiding      22.0  (1-23)      14.0  (0-14) 

 

  Tabel 1:  gemiddelde en spreiding van 

                  alle activatie en irritatie scores  

 

In Figuur 2 zijn de verloopdiagrammen van de gemidde1de activatie van groep I en de gemidde1de 

activatie van groep II weergegeven. De figuren zijn gesplitst in figuur 2.1 en 2.2 voor respectieve1ijk 

onderzoeksweek 1 en week 2, waarbij op de horizontale as per meetdag 5 "sample" punten zijn 

aangegeven. In figuur 3 zijn op dezelfde wijze de irritatie verloopdiagrammen van de gemiddelden 

van beide groepen weergegeven. 

 

Dagelijks werd een piek bereikt in activatie en irritatie die gemiddeld voor de gehele populatie op het 

middaguur viel. Vlak voor de lunch werden significant hogere waarden in activatie en irritatie 

gescoord dan het gemiddelde van de betreffende dag. Een uitzondering hierop vormt de irritatie op 

de vrijdagen. Deze was op een later tijdstip significant hoger dan de gemiddelde scores op de 

vrijdagen, en wel aan het einde van de werktijd. 
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Figuur 2.1: ACTIVATIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuur 2.2: ACTIVATIE  

 

 

Tussen groep I en groep II bestaan door de week geen significante verschillen, noch voor activatie, 

noch voor irritatie. In de weekenden is groep II zowel op zaterdag als op zondag erg weinig 

geïrriteerd, terwij1 groep I 's zaterdags weinig en op zondag weer meer geïrriteerd is dan op 

zaterdag. Dit verschi1 tussen beide weekend dagen van groep I is 

significant (F = 8.12; p = 0.02 om 12.00 uur en F = 5.33; p = 0.05 om 16.20 uur). 

 

De beide zaterdagen(dag 5 en 12) werden met e1kaar verge1eken en de beide zondagen (dag 6 en 

13) werden met elkaar vergeleken evenals de zaterdagen en de zondagen onderling. Omdat hierbij 

geen significante verschillen werden gevonden voor de gehe1e groep, werd het gemiddelde per 

Dagen Week 1 

Dagen Week 2 
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tijdstip van de vier weekenddagen beschouwd als referentie per persoon voor de gevoelstoestand op 

niet-werk-dagen (base-line). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuur 3.1:  IRRITATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuur 3.2:  IRRITATIE  

 

 

De totale groep (I + II) bleek over de gehele maandagen (dag 7 en 14) meer geactiveerd te zijn dan in 

het weekend (F = 22.24; p = 0.001). De totale groep was daarentegen meer geïrriteerd op de 

donderdagen (dag 3 en 10) dan in het weekend (F = 10.67; p = 0.01).  

Voor alle overige werkdagen was het verschil niet significant. 

 

Tenslotte werden ook met elkaar vergeleken de woensdag uit de eerste onderzoeksweek (dag 2) met 

de woensdag uit de tweede onderzoeksweek. Evenzo werden beide donderdagen met elkaar 

Dagen Week 2 

Dagen Week 1 
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vergeleken, beide vrijdagen en beide maandagen. De dinsdagen werden niet vergeleken omdat de 

eerste dinsdag als oefendag beschouwd werd en niet compleet is.  

Tussen de overeenkomstige dagen van beide onderzoeksweken bleek noch in activatie, noch in 

irritatie een significant verschil te bestaan. Hierboven werd reeds vermeld dat dit ook niet het geval 

was voor beide zaterdagen en beide zondagen.  

 

Samenvattend betekent dit dat het werken onder tijdsdruk voor groep I maximaal op dag 4 en voor 

groep II  maximaal op dag 14  niet weerspiegeld wordt door een extra hoge piek in de activatie- en/of 

irritatie score van groep I op dag 4 en van groep II op dag 14.  

Op de maandagen is evenwel iedereen meer geactiveerd dan in het weekend; op de donderdagen is 

iedereen meer geïrriteerd. 

 

   3.2 Catecholamine uitscheidingssnelheden 

3.2.1 Algemeen 

 
De 10 onderzoeksdeelnemers leverden in totaal 540 containers met urine in. Per ongeluk ofwel door 

ongunstige omstandigheden gingen 10 urine porties (1,8 %) verloren. 

 

Per etmaal werden 4 urine porties ingeleverd: de ochtend-, middag-, avond- en nacht urines. Bij 

eIkaar opgeteld gaven zij de 24-uurs urineproductie.  

In figuur 4 zijn de verloopdiagrammen van de gemiddelde urineproductie per groep per etmaal 

aangegeven over de onderzoeksperiode. Groep I produceerde meer urine dan groep II. Door de grote 

standaardafwijkingen is dit verschil uitsluitend op dag 8 significant. Overigens blijkt uit de figuur 

dat niet in het weekend de meeste urine werd geproduceerd. 

 
 
 
 

  L
it
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   Figuur 4:  24 UURS VOLUME    

 

Uit elk urine portie werden de adrenaline-, de noradrenaline- en de dopamine concentraties bepaald 

(ng/ml   met ng = nanogram = 10⁻⁹ gram). Met de hoeveelheid (ml) per portie is de hoeveelheid (ng) 

te berekenen, dat over dat dagdeel werd uitgescheiden. Door de hoeveelheden uit 4 porties van één 

Dagen  
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dag bij elkaar op te tellen, werd de 24-uurs-uitscheiding van een catecholamine bekend. Met de tijd 

(min) waarover een urine portie geproduceerd was, is de concentratie om te rekenen tot 

uitscheidingssnelheid. Aldus werden 4 uitscheidingssnelheden per etmaal bekend. 

 

In dit onderzoek werd een etmaal ingedeeld in 4 meetperiodes. De weergave van het circadiane 

ritme wordt daardoor beperkt tot 4 metingen. De ochtend uitscheidingssnelheid is de "gemiddelde" 

uitscheidingssnelheid gedurende zo'n 300 minuten. de middag- gedurende 240 minuten, de avond- 

gedurende 360 minuten en de nacht uitscheidingssnelheid is het gemiddelde gedurende 610 

minuten. Het zal duidelijk zijn dat het circadiane ritme dat zich aldus aftekent, slechts een grove 

weergave is van het werkelijke circadiaan ritme. Dat een circadiaan ritme zich aftekent, blijkt behalve 

uit de verloopdiagrammen (zie Figuur 5), uit het feit dat de vier uitscheidingssnelheden 

van een etmaal significant van elkaar verschillen wat betreft adrenaline en noradrenaline. Dit is voor 

dopamine niet het geval. 

 

Enkele kengetallen van de uitscheidingssnelheden zijn weergegeven in Tabel 2. 

 

N = 540 adrenaline noradrenaline dopamine 

    

gemiddelde 9.9 33.6 237 

spreiding 0.7 – 31.6 4.3 – 124.4 31 - 503 

spreidingsbreedte 30.9 120.1 472 

standaardafwijking 5.9 15.8 61 

 

Tabel 2:   Kengetallen van de uitscheidingssnelheden van adrenaline, 

  noradrenaline en dopamine (ng/min). 

 

Achtereenvolgens zullen adrenaline, noradrenaline en dopamine besproken worden. Omdat voor alle 

drie de catecholaminen geen significant verschil bestaat tussen de zaterdagen onderling, de 

zondagen onderling en tussen de zaterdagen en zondagen, zijn ook hier de gemiddelden van vier 

weekend dagen als zgn. base-line beschouwd. In verband met de grote inter-individuele verschillen 

wordt zodoende iedereen onder werkbelasting vergeleken met zijn eigen base-line (niet-werk-

patroon). 

 

3.2.2 Adrenaline 

 

De verloopdiagrammen van de gemiddelde adrenaline uitscheidingssnelheden van groep I en groep II 

zijn weergegeven in figuur 5. Ofschoon het uitscheidingssnelheden gedurende dagdelen betreft, is 

voor de duidelijkheid gekozen voor een puntsgewijze weergave. Een histogram zou evenwel juister 

zijn. Hierna worden allereerst de uitscheidingssnelheden over de dag (ochtend, middag en avond) 

besproken, vervolgens de slaapwaarden (nacht), en tenslotte de totale adrenaline uitscheiding per 

etmaal. 

 

Op enkele werkdagen blijken de verschillen tussen groep I en groep II significant: te weten op 

woensdag 2, donderdag 3, maandag 7 en vrijdag 11. Daarbij zijn op al deze werkdagen de adrenaline 

uitscheidingssnelheden van groep I lager dan van groep II. In de weekenden blijken de adrenaline 

uitscheidingssnelheden van groep I juist hoger dan van groep II: dit verschil is 's middags significant (F 

= 8.00; p = 0.02). 
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Dagen Week 1 

Dagen Week 2 

NG/MIN 

NG/MIN 

Dagen Week 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figuur 5.1  ADRENALINE PER SAMPLE PUNT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figuur 5.2  ADRENALINE PER SAMPLE PUNT   

 

 

Van de gehele groep werd elke werkdag afzonderlijk vergeleken met de base-line (bepaald uit 4 niet-

werk-dagen). De bevindingen zijn weergegeven in Tabel 3. 
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weekdag nr F p df 

     

woensdag 2 79.31 < 0.001 1/8 

donderdag 3 25.74 0.001 1/8 

vrijdag 4 14.67 0.005 1/8 
     

maandag 7 7.97 0.020 1/8 

dinsdag 8 17.07 0.003 1/8 

woensdag 9 4.92 0.060 1/8 

donderdag 10 - ns 1/8 

vrijdag 11 - ns 1/8 
     

maandag 14 13.04 0.007 1/8 

 

 Tabel 3: Adrenaline uitscheidingssnelheden (dagwaarden)  

 van de gehele groep van elke werkdag getoetst op gelijkheid  

 aan de base-line; α = 0.05 (ns = niet significant). 

 

Hieruit blijkt dat op werkdagen significant hogere adrenaline uitscheidingssnelheden gehaald worden 

dan op niet-werk-dagen, m.u.v. donderdag 10 en vrijdag 11. Eveneens blijkt dat de eerste onderzoeks 

dagen de hoogste adrenaline uitscheidingssnelheden opleverden. Van de "middenweek" (dag 7 t/m 

11) valt op dat dinsdag het meest afwijkt van de base-line. De laatste onderzoeksdag, maandag 14, is 

de eerst volgende in het oog springende werkdag. Het aantal onderzoeksdagen is te klein om te 

weten of steeds op dezelfde dag van de week de hoogste adrenaline uitscheidingssnelheden worden 

bereikt en welke werkdag (in het begin van de week) dat dan is (zie ook figuur 6). 

 

De eerste onderzoeks-woensdag werd met de tweede onderzoeks-woensdag vergeleken, en de 

eerste donderdag met de tweede donderdag. Evenzo werd de eerste vrijdag met de tweede vrijdag 

en de eerste maandag met de tweede maandag vergeleken. De resultaten zijn weergegeven in  

Tabel 4. 

 

dagen F p df 

    

woensdagen 10.93 0.010 1/8 

donderdagen 12.31 0.008 1/8 

vrijdagen 18.15 0.003 1/8 

maandagen -7.4 0.030 1/8 

 

  Tabel 4: Adrenaline uitscheidingssnelheden (dagwaarden) 

   van de gehele groep op een werkdag van de eerste 

 onderzoeksweek getoetst op gelijkheid met de analoge 

 werkdag van de tweede onderzoeksweek; α = 0.05. 

 

De gehele onderzoeksgroep laat hogere adrenaline uitscheidingssnelheden zien tot en met vrijdag 4 

dan de week daarna. Op de laatste onderzoeksdag (maandag 14), de dag waarop groep II 

verantwoordelijk is voor het overdragen van de cijfers aan de Centrale Administratie, worden door 

de gehele groep hogere uitscheidingssnelheden bereikt dan op de eerste maandag. 
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weekdag * nr F p df 

     

woensdag 2 46.34 < 0.001 1/8 

donderdag 3 23.62 0.001 1/8 

vrijdag 4 10.14 0.010 1/8 
     

maandag 7 - ns 1/8 

dinsdag 8 - ns 1/8 

woensdag 9 - ns 1/8 

donderdag 10 - ns 1/8 

vrijdag 11 - ns 1/8 
     

maandag 14 7.95 0.020 1/8 

 

 Tabel 5:     Adrenaline uitscheidingssnelheden (slaapwaarden)  

  van de gehele groep van elke door de weekse nacht  

  (* volgend op de aangegeven dag) getoetst op gelijkheid  

  aan de base-line; α = 0.05, (ns = niet significant). 

 

De slaapwaarden (nachtwaarden) werden afzonderlijk vergeleken met de base-line (Tabel 5). De 

slaapwaarden (Tabel 5 en 6) en de dagwaarden (Tabel 3 en 4) vertonen eenzelfde tendens. De 

nachten na de eerste drie dagen en de nacht na de laatste onderzoeksdag laten hogere adrenaline 

uitscheidingssnelheden zien dan de weekend-nachten. Dit betekent dat de gemiddelde nachtelijke 

uitscheidingssnelheden tijdens deze nachten niet op hetzelfde lage nivo terugkeren zoals dat in het 

weekend gebeurt. Dit is wel het geval in de week met de dagen 7 tot en met 11. Wanneer twee 

overeenkomstige nachten met elkaar werden vergeleken dan onderscheiden zich de nachten van de 

eerste week en de nacht na de laatste onderzoeksdag van de "middenweek" (dag 7 t/m 11) met 

significant hogere uitscheidingssnelheden (Tabel 6). 
 
 

dagen F p df 

    

woensdagen 9.85 0.010 1/8 

donderdagen 6.99 0.030 1/8 

vrijdagen 19.02 0.002 1/8 

maandagen -5.87 0.040 1/8 

 

  Tabel 6:   Adrenaline uitscheidingssnelheden (slaapwaarden 

  In de nachten volgend op de aangegeven dagen) van de 

gehele groep op een door de weekse nacht van de eerste 

onderzoeksweek getoetst op gelijkheid met de analoge 

nacht van de tweede onderzoeksweek; α = 0.05. 
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MICRO 

GRAM 

 

 

  Figuur 6:  24-UURS ADRENALINE   

 

 

Behalve dagritmen in uitscheidingssnelheden (ng/min) laat dit onderzoek ook het patroon van een 

"weekritme" zien in de totale hoeveelheid adrenaline uitscheiding (in microgram = 10 ⁻⁶ gram) per 

etmaal. In Figuur 6 zijn de gemiddelden per etmaal weergegeven van de gehele populatie. Ook 

hieruit blijkt dat in de eerste week en op de laatste maandag meer adrenaline wordt uitgescheiden 

dan in de "middenweek" (dag 7 t/m 11). Een en ander wordt nogmaals geïllustreerd in Tabel 7. 

Vergeleken werd de 24-uurs waarde van elke werkdag met de 24-uurs base-line (bepaald uit 4 niet-

werk-dagen). 
 

weekdag  nr F p df 

     

woensdag 2 69.50 <  0.001 1/8 

donderdag 3 29.49 <  0.001 1/8 

vrijdag 4 29.25 <  0.001 1/8 
     

maandag 7 12.73 0.007 1/8 

dinsdag 8 31.69 <  0.001 1/8 

woensdag 9 12.01 0.008 1/8 

donderdag 10 5.49 0.050 1/8 

vrijdag 11 - ns 1/8 
     

maandag 14 16.18 0.004 1/8 

 

 Tabel 7:     24-uurs adrenaline uitscheiding van de gehele groep  

        van elke werkdag getoetst op gelijkheid aan de base-line;  

        α = 0.05, (ns = niet significant). 
 
In het weekend is de 24-uurs adrenaline uitscheiding van groep I beduidend hoger dan van groep II 

(F = 9.70; p = 0.01). 

 

Dagen  
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NG/MIN 

NG/MIN 

3.2.3 Noradrenaline 

 

De verloopdiagrammen van de gemiddelde noradrenaline uitscheidingssnelheden zijn weergegeven 

in Figuur 7. 
 

 
   Figuur 7.1:  NORADRENALINE PER SAMPLE PUNT   

 

Tussen groep 1 en groep II bestaan geen verschillen, met uitzondering van de namiddagen in het 

weekend. Dan is de uitscheidingssnelheid van groep I hoger dan van groep II (F = 9.24; p = 0.02). 

Wanneer het gemiddelde van beide maandagen wordt vergeleken met de base-line, dan blijkt het 

verschil niet significant. Dit geldt ook voor de vergelijking van de overige overeenkomstige 

werkdagen met de base-line. Worden de zaterdagen met de zondagen vergeleken per dagdeel, dan 

blijkt de gehele groep op zaterdagochtend hogere uitscheidingssnelheden te hebben dan op 

zondagochtend (F = 7.67; p = 0.02). 
 

 
   Figuur 7.2:  NORADRENALINE PER SAMPLE PUNT   

Dagen  Week 1 

Dagen  Week 2 
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MICRO 

GRAM 

De beide overeenkomstige werkdagen werden weer met elkaar vergeleken. Het bleek dat er geen 

significant verschil was tussen de beide woensdagen, de beide donderdagen en de beide maandagen. 

Evenwel op vrijdag (4 en 11) was wel een verschil aanwezig (F = 13,28; p = 0.007), waarbij evenals bij 

adrenaline, de totale groep op de eerste vrijdag hogere waarden bereikte dan op de tweede vrijdag. 

 

Tot zover werden uitsluitend de noradrenaline dagwaarden (ochtend, middag en avond) bestudeerd; 

de slaapwaarden (nacht) worden uiteraard wel in de 24-uurs uitscheiding betrokken. 

 

 
 

  Figuur 8:  24-UURS NORADRENALINE  

 

In tegenstelling tot adrenaline laat noradrenaline geen duidelijk weekritme zien. In Figuur 8 zijn de 

24-uurs waarden (in microgram) van beide groepen uitgezet. Wanneer de 24-uurs waarden van de 

gehele groep op werkdagen vergeleken worden met de base-line dan bestaan ook geen verschillen. 

Wat opvalt is dat de gemiddelde 24-uurs waarden van groep I steeds boven die van groep II liggen.  

In het weekend zijn de verschillen het meest uitgesproken. 

 

 

3.2.4 Dopamine 

 

In Figuur 9 zijn de verloopdiagrammen van de gemiddelde dopamine uitscheidingssnelheden 

weergegeven. De dopamine uitscheidingssnelheden zijn vrij constant. Behoudens ten behoeve van 

de 24-uurs waarden, worden ook hier de slaapwaarden buiten beschouwing gelaten. 

 

Dagen  
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NG/MIN 

NG/MIN 

Dagen  Week 2 

 

 

  Figuur 9.1: DOPAMINE PER SAMPLE PUNT    

 

 

 

  
  Figuur 9.2: DOPAMINE PER SAMPLE PUNT    
 

 

Wanneer op overeenkomstige werkdagen (dus paarsgewijs) groep I en groep II met elkaar 

vergeleken worden, blijkt groep I significant hogere dopamine uitscheidingssnelheden te hebben dan 

groep II. Dit verschil is zowel op werkdagen als in het weekend aanwezig (m.u.v. de donderdagen). 

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 8. 

Dagen  Week 1 
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dagen F p df 

    

woensdagen 8.26 0.020 1/8 

donderdagen - ns 1/8 

vrijdagen 14.91 0.005 1/8 

zaterdagen 25.83 <  0.001 1/8 

zondagen 6.21 0.040 1/8 

maandagen 10.08 0.010 1/8 

 

  Tabel 8:   Dopamine uitscheidingssnelheden (dagwaarden) 

      van beide overeenkomstige werkdagen van groep I 

      getoetst op gelijkheid met groep II; α = 0.05, 

      (ns = niet significant). 

 

De dopamine uitscheidingssnelheden op werkdagen blijken niet te verschillen van die in het   

weekend. 

 

Door de dopamine uitscheidingssnelheden van twee overeenkomstige werkdagen met elkaar te 

vergelijken, bleek dat alleen beide donderdagen van elkaar verschilden (F = 5.61; p = 0.05).  

Op de tweede donderdag werden door de gehele groep hogere uitscheidingssnelheden gehaald dan 

op de eerste donderdag. Alle overige overeenkomstige werkdagen verschilden niet van elkaar. 

 

Van beide groepen zijn in Figuur 10 de 24-uurs waarden van de dopamine uitscheiding (in 

microgram) weergegeven. Hierbij valt de constantheid op in de loop van de week. Eveneens blijkt de 

totale dopamine uitscheiding per etmaal van groep I consequent hoger dan die van groep II.  

Dit groepsverschil is door de grote standaard afwijkingen evenwel niet significant. In de Figuur is te 

zien dat het gemiddelde van de 24-uurs uitscheiding van de totale groep hoger ligt op de tweede 

donderdag: dit is voor de hand liggend gezien de hogere uitscheidingssnelheden op die dag. 

 

 

 
 

  Figuur 10:  24-UURS DOPAMINE  Dagen 
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IRRITATIE 

Samenvattend blijkt dat het werken onder tijdsdruk voor groep I maximaal op dag 4 (6 september) 

en voor groep II maximaal op dag 14 (16 september) niet als zodanig herkenbaar is aan de hand van 

catecholamine uitscheidingssnelheden. De adrenaline uitscheidingssnelheden zijn voor de gehele 

populatie hoog tot en met dag 4 (6 september), waarna een “rustiger week" volgt. Op de “deadline" 

dag, d.w.z. de sluitdag wat betreft het werken onder tijdsdruk door groep II in de maand september 

én de sluitdag wat betreft het onderzoek, laat wederom de gehele groep hoge adrenaline 

uitscheidingssnelheden zien. Opmerkelijk is dat de nachtelijke adrenaline uitscheidingssnelheden 

door de week eveneens hoger zijn dan in het weekend. De dopamine uitscheidingssnelheden van 

beide groepen zijn consequent verschillend, waarbij groep I sneller uitscheidt dan groep II. 

 

3.3 Correlaties 

 

Voordat ingegaan wordt op de correlaties tussen objectieve en subjectieve parameters, worden in 

Tabel 9 de correlaties weergegeven tussen de verschillende objectieve parameters onderling. Ook de 

subjectieve parameters, de activatie- en irritatie scores werden (per tijdstip) met elkaar gecorreleerd. 

Met aantal wordt steeds het aantal correlatie punten bedoeld waarover de betreffende correlatie 

werd berekend. In de Figuren 11 en 12 zijn de waarnemingsparen (activatie-irritatie) en (adrenaline- 
-noradrenaline) uitgezet in twee correlatiediagrammen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tabel 9: Correlaties tussen de twee objectieve parameters 

    (catecholamine-concentraties) en tussen de beide  

    subjectieve parameters (activatie- en irritatiescores); 

    * Figuur 11 en ** Figuur 12. 

 

 
     

   Figuur 11:  CORRELATIE (ALLE PP’N)    

  correlatie aantal p 
     

adrenaline-noradrenaline (ng/ml) 0.77 ** 540 0.001 

adrenaline-dopamine (ng/ml) 0.44 540 0.001 

Noradrenaline-dopamine (ng/ml) 0.67 540 0.001 
     

activatie-irritatie  -0.18 * 659 0.001 

r = - 0.18 

ACTIVATIE  
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LINE 

(ng/min) 

  

Wanneer in een urine portie een hoge concentratie noradrenaline wordt gevonden, worden ook 

hoge concentraties adrenaline en dopamine worden gevonden. Dit is gezien de fysiologie voor de 

hand liggend (zie Bijlage II). Wanneer in plaats van concentraties de verschillende uitscheidings-

snelheden met elkaar worden gecorreleerd, wordt hetzelfde beeld gevonden, zij het dat de corre-

laties wat lager zijn. De activatie- en irritatieschaal blijken niet geheel onafhankelijk van elkaar te zijn. 

Uit het feit dat de correlatie negatief is, blijkt dat geïrriteerd zijn slecht samen gaat met geactiveerd 

zijn.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 12:  CORRELATIE (ALLE PP’N)    

 

 

Per urine portie is het volume (mI) gecorreleerd met de dopamine concentratie (ng/ml). Over 540 

correlatiepunten berekend correleren volume en dopamine -0.68 (p = 0.001). In dit onderzoek 

betekent veel urine afgifte relatief weinig dopamine uitscheiding. Ter vergelijking worden de 

volgende twee correlaties gegeven: volume met de adrenaline concentratie: -0.48 (p = 0.001) en 

volume met de noradrenaline concentratie: -0.55 (p = 0.001). 

 

De vraag die vervolgens voor de hand ligt is of de subjectieve parameters (gevoelstoestand scores) 

hetzelfde meten als de objectieve parameters (catecholamine uitscheidingssnelheden in de urine).  

Wanneer dit het geval is zullen zij sterk met elkaar moeten correleren. 

 

De correlaties kunnen op drie tijdstippen per dag berekend worden: zie Tabel 10. 
 

Gevoelstoestand Catecholaminen Correlatiepunt 
   

08.05 uur - - 

12.30 uur 7.30 – 12.30 uur * (1) 

16.30 uur 12.30 – 16.20 uur * (2) 

(20.00 + 22.30) / 2 16.20 – 22.30 uur * (3) 

- 22.30 – 7.30 uur - 
 

 Tabel 10:  Schematisch overzicht van de tijden waarop en waarover het onderzoeks- 

   materiaal werd verzameld om de correlatiepunten te duiden. 

 

r = 0.77 

ADRENALINE (ng/min) 



__________________________________________________________________________________ 
Catecholaminen en Gevoelstoestand bij Mentale Belasting  © M.A.J. Sol – van Berlo  CORVU Amsterdam (jan. 1986)       28 

 

IRRITATIE 

Voor de correlatiepunten I en 2 geldt dat de vragenlijsten naar de gevoelstoestand ingevuld zijn aan 

het einde van de urine verzamelingsperiode. Omdat mensen de avonden zeer verschillend 

doorbrengen, is voor het 3de  correlatiepunt het gemiddelde genomen van de gevoelstoestand scores 

midden (20.00 uur) en laat op de avond (22.30). De eerste onderzoeksdag, dinsdag 1, is ook 

betrokken in de correlatiecijfers. 

 

Alle waarnemingsparen (subjectieve score; objectieve score) van 10 onderzoeksdeelnemers en 14 

onderzoeksdagen werden uitgezet in correlatiediagrammen. De correlaties tussen subjectieve en 

objectieve score op alle correlatiepunten tezamen zijn weergegeven in tabel 11. De correlatie-

diagrammen van adrenaline-irritatie en van noradrenaline-activatie zijn weergegeven in de Figuren 

13 en 14. 

 

 activatie  irritatie 
        

 corr. aantal p  corr. aantal p 

        

Adrenaline 0.10 396 0.03  0.27 * 396 0.001 

Noradrenaline      -  **      -     ns  0.22 396 0.001 

Dopamine 0.11 396 0.02        -      -       ns 

 

T abel 11:  Correlaties tussen de gevoelstoestandscores (activatie en irritatie) en de 

catecholamine uitscheidingssnelheden (adrenaline, noradrenaline en dopamine);  

α = 0.05, (ns = niet significant), * figuur 13 en ** figuur 14. 

 

 
 

 

   Figuur 13:  CORRELATIE (ALLE PP’N)   

 

Deze correlaties zijn zonder meer laag te noemen. Wel is duidelijk dat voor zover sprake is van enige 

correlatie de irritatie score beter met de catecholamine uitscheidingssnelheid correleert dan de 

activatie score. 

 

Wordt de irritatiescore met de adrenaline- en noradrenaline uitscheidingssnelheden gecorreleerd 

per "tijdstip" (correlatiepunt) , dan blijkt dat die correlatie 's ochtends niet bestaat, 's middags 

aanwezig is en ’s avonds het grootst is (zie Tabel 12). 

r = 0.27 

ADRENALINE (ng/min) 
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ACTIVTATIE 

Een in de loop van de dag afnemende correlatie van de activatie scores met deze catechaolamine 

uitscheidingssnelheden bestaat in dit onderzoek niet. De gedachte hierachter, dat in de loop van de 

dag een correlatie van adrenaline met activatie over zou kunnen gaan in een correlatie met irritatie, 

blijkt dus niet juist. 

 

 

 
 
   Figuur 14:  CORRELATIE (ALLE PP’N)    
 
 

 

 Irritatiescores en 

adrenaline uit- 

scheidingsnelheden 

 Irritatiescores en 

noradrenaline uit- 

scheidingsnelheden 
        

 corr. aantal p  corr. aantal p 

        

Cor. pt 1      -      -     ns       -      -       ns 

Cor. pt 2 0.26 134 0.001  0.28 134 0.001 

Cor. pt 3 0.32 139 0.001  0.37 139 0.001 

 

  T abel 12:  Correlaties van de irritatie scores met de uitscheidingssnelheden van  

twee catecholaminen per correlatiepunt α = 0.05, (ns = niet significant). 

 

 

Omdat 's avonds en in het weekend allerlei (lichamelijke) activiteiten ontplooid werden, en omdat 

dan de vragenlijst in "eigen tijd" moest ingevuld worden, zijn de correlaties tijdens werktijd (Tabel 

13) en buiten werktijd (Tabel 14) afzonderlijk bepaald. Tijdens werkdagen zijn de correlatiepunten 1 

en 2 tezamen genomen en buiten het werk alle andere; dat zijn alle correlatiepunten 3 en de 

correlatiepunten 1 en 2 van de weekend-dagen. 

 

 

 

 

 

NORADRENALINE (ng/min) 

r = 0 
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 activatie  irritatie 
        

 corr. aantal p  corr. aantal p 

        

Adrenaline      -      -       ns  0.20 184 0.003 

Noradrenaline      -      -       ns  0.30 184 0.001 

Dopamine 0.25 184 0.001        -      -       ns 

 

T abel 13:  Correlaties tussen de gevoelstoestandscores en de catecholamine 

uitscheidingssnelheden tijdens het werk; α = 0.05, (ns = niet significant). 

 

 

 activatie  irritatie 
        

 corr. aantal p  corr. aantal p 

        

Adrenaline      -      -       ns  0.25 212 0.001 

Noradrenaline      -      -       ns  0.22 212 0.001 

Dopamine      -      -       ns        -      -       ns 

 

T abel 14:  Correlaties tussen de gevoelstoestandscores en de catecholamine 

uitscheidingssnelheden buiten het werk; α = 0.05, (ns = niet significant). 

 

Wat betreft de correlatie met catecholaminen in de urine maakt het kennelijk weinig uit of de 

vragenlijst naar gevoelstoestand tijdens of buiten het werk wordt ingevuld. De correlaties die er zijn 

blijven van dezelfde grootte orde en tussen dezelfde parameters bestaan. 

 

Omdat per dag zowel de adrenaline uitscheidingssnelheid als de activatiescore een circadiaan ritme 

laten zien, waarbij beide verondersteld worden een maximum te bereiken vroeg op de middag, zijn 

ook de gemiddelde dagcurves van de gehele groep met elkaar gecorreleerd. In Tabel 15 zijn de 

correlaties weergegeven voor de eerste zeven dagen, voor de laatste zeven dagen en voor de 14 

onderzoeksdagen tezamen. 

 

 

 activatie  irritatie 
        

 corr. aantal p  corr. aantal p 

        

Week 1 

Adrenaline 

 

0.36 

 

20 

 

0.060 

  

0.35 

 

20 

 

0.060 

Week 2 

Adrenaline 

 

0.65 

 

21 

 

0.001 

  

0.32 

 

21 

 

0.080 

Week 1 + 2 

Adrenaline 

 

0.45 

 

41 

 

0.001 

  

0.35 

 

41 

 

0.001 

 

T abel 15:  Correlaties tussen de gemiddelde gevoelstoestandscores van de  

gehele groep en de gemiddelde adrenaline uitscheidingssnelheden  

van de gehele groep per correlatiepunt. 

 

De activatiescore blijkt de tweede week sterker te correleren met de adrenaline uitscheidings-

snelheid dan de eerste week. De correlatie tussen de irritatiescore en de adrenaline 

uitscheidingssnelheid is in dezelfde twee weken daarentegen wel constant. 
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Correleren de gemiddelde curves (activatie/irritatie en adrenaline) van de gehele groep wel redelijk 

met elkaar, per individu blijken de correlaties zeer sterk uiteen te lopen. Om een indruk te geven van 

de verschillen zijn in Tabel 16 de significante correlaties tussen de gevoelstoestandscore en 

de adrenaline uitscheidingssnelheid gegeven per individu: de werk- dagen en de weekend-dagen zijn 

bovendien apart vermeld. 

 

 correlaties p  > 0.05 
      

Werkdagen (aantal 25 – 30)      

adrenaline - activatie 0.62 0.67   8 x 

adrenaline - irritatie 0.47    9 x 
      

Weekenddagen (aantal 9 - 12)      

adrenaline - activatie -0.59 0.55 0.74 0.49 6 x 

adrenaline - irritatie     10 x 
      

Alle onderzoeksdagen (36 - 41)      

adrenaline - activatie 0.38 0.33 0.43 0.32 6 x 

adrenaline - irritatie 0.32 0.47 0.28 0.63 6 x 

 

Tabel 16:   Correlaties tussen de gevoelstoestandscores en de adrenaline  

uitscheidingssnelheden per individu; α = 0.05. 

 

Nog grotere individuele verschillen worden gevonden in de correlaties per individu tussen de 

gevoelstoestandscores en de noradrenaline uitscheidingssnelheden. In het weekend bijvoorbeeld is 

die correlatie bij één onderzoeksdeelnemer -0.66 en bij drie anderen 0.58, 0.71 en 0.73 

(noradrenaline-activatie). Weer een andere onderzoeksdeelnemer heeft in het weekend een 

correlatie van -0.68 tussen zijn irritatiescore en zijn noradrenaline uitscheidingssnelheid. 

 

Eenzelfde grillig beeld bestaat in de correlaties per individu wat betreft de dopamine uitscheidings-

snelheden en de gevoelstoestandscores (b.v. activatie in het weekend: -0.66 en 0.50). 

 

Vanwege de grote individuele verschillen (negatieve en positieve correlaties) en vanwege het feit dat 

de subjectieve en objectieve parameters van de meeste onderzoeksdeelnemers absoluut niet met 

elkaar correleren (correlatie 0), zijn de correlaties van de gehele groep laag. 

 

Omdat "sterk geactiveerd zijn" en "sterk geïrriteerd zijn" beide verondersteld worden samen te gaan 

met hoge catecholamine waarden, is de volgende rekenregel toegepast. De activatiescores zijn 

vermenigvuldigd met 38/23 en de irritatiescores zijn vermenigvuldigd met 38/15. Nadat alle 

scores op deze manier op een schaal tussen 0 en 38 gebracht zijn, zijn de activatie en irritatiescore 

per individu per correlatiepunt opgeteld. Deze somscore werd gecorreleerd met de catecholamine 

uitscheidingssnelheden. De correlatie met adrenaline werd 0.29 en met noradrenaline 0.15 (p = 

0.001; aantal correlatiepunten 396). 

 

Na het voorafgaande waren hierbij geen goede correlaties te verwachten. De correlaties zijn evenwel 

slechter dan de som van de af- zonderlijke (activatie - en irritatie -) correlaties met deze catechola- 

minen (Tabel 11). Ook dit wijst in de richting van afhankelijkheid tussen activatie en irritatie. 

 

Samenvattend blijkt dat de in dit onderzoek gehanteerde subjectieve en objectieve parameters matig 

tot slecht correleren. Tussen de dagelijkse gemiddelde adrenaline-curven en activatie-curven van de 

groep blijkt een redelijke correlatie te bestaan. De individuele verschillen in correlaties 



__________________________________________________________________________________ 
Catecholaminen en Gevoelstoestand bij Mentale Belasting  © M.A.J. Sol – van Berlo  CORVU Amsterdam (jan. 1986)       32 

 

zijn echter opvallend groot. Bij sommigen bestaan hoge positieve correlaties, bij anderen geen en bij 

weer anderen zelfs negatieve correlaties. De activatie schaal en de irritatie schaal zijn niet geheel 

onafhankelijk. De dopamine uitscheiding correleert (redelijk) goed met de volume afgifte, 

maar negatief in plaats van positief ! 
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4 Beschouwing 

 

De medewerking aan en de betrokkenheid bij het onderzoek waren zonder meer goed. Geen enkele 

onderzoeksdeelnemer is afgehaakt en de percentages niet ingevulde vragenlijsten (3.2 %) en gemiste 

urine porties (1.8 %) waren klein. 

 

Om de vertrouwelijkheid geen geweld aan te doen zijn geen individuele resultaten besproken. Wel zij 

op deze plaats vermeld dat een aantal opvallende waarden (m.n. catecholamine uitscheidings-

snelheden) evident verklaard worden door incidentele storende variabelen, die door de 

onderzoeksdeelnemers vermeld waren achter de vragenlijst. Behoudens examen en ziekte betreft 

het hoofdzakelijk sporten en feesten (met alcohol). 

 

Ook werden geen (individuele) resultaten in verband gebracht met a priori bekende interveniërende 

resultaten of verzuim. Wat betreft deze variabelen zijn geen (verklarende) relaties met de 

groepsresultaten te duiden. Daarvoor is de groep te klein en is de verscheidenheid van 

beïnvloedende factoren te groot. Dit geldt uiteraard ook voor groep I en groep II afzonderlijk.  

Een uitzondering hierop is het aantal jaren ervaring: groep I en groep II onderscheidden zich behalve 

in nivo (verantwoordelijkheden, opleiding, salaris) ook in het aantal ervaringsjaren. Geen van de 

resultaten zijn echter met dit groepsverschil in verband te brengen.  

 

Achtereenvolgens zullen de resultaten nader beschouwd worden. Soms zal gerefereerd worden aan 

eerder onderzoek om de resultaten in een referentie kader te plaatsen. 

 

Het is niet de bedoeling te oordelen over de toelaatbaarheid van de werkbelasting van de 

onderzoekspopulatie. Een werklast wordt toelaatbaar geacht wanneer een werknemer geen 

(subjectief en/of objectief gemeten) effecten laat zien, die als bijzonder risico aangemerkt kunnen 

worden met betrekking tot de gezondheid op korte en op lange termijn. Een oordeel hierover, zeker 

"op lange termijn", is niet mogelijk gezien het geringe aantal veldonderzoeken en de beperkte 

referentiemogelijkheden daarin. 

 

4.1 Vragenlijst naar gevoelstoestand 

 

 

De vragenlijst naar gevoelstoestand blijkt geen verschillen in activatie en irritatie te meten wanneer 

de groepen 1 en 2 verschillend met werk worden belast. Werken onder tijdsdruk werd verondersteld 

meer te activeren en/of meer te irriteren. Te verwachten was daarom dat groep I meer geactiveerd 

en/of meer geïrriteerd was in het midden van de onderzoeksperiode en groep II tegen het einde van 

het onderzoek en vooral de laatste dag. Dat dit niet gevonden wordt, kan het gevolg zijn van de 

afwezigheid van piekbelasting: doordat het werken onder tijdsdruk maandelijks voorkomt is het 

een vertrouwd werkpatroon geworden (ervaring). Het kan ook het gevolg zijn van de kwaliteit van de 

vragenlijst naar gevoelstoestand, of van beide. 

 

Zoals eerder werd vermeld, worden de activatie en irritatie schalen betrouwbaar en valide genoemd. 

"Geactiveerd zijn" blijkt echter te correleren met "geïrriteerd zijn" (-0.18), zodat de schalen in dit 

onderzoek niet onafhankelijk waren. Gezien de resultaten van de objectieve metingen, met name op 

de laatste onderzoeksdag , blijven beide verklaringen mogelijk. 
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In een onderzoek naar de arbeidsbelasting van rijexaminatoren was de gemiddelde activatiescore 

over de dag 11.1 wanneer 11 examens per dag afgenomen moesten worden en 15.5 bij 9 examens 

per dag. In dat onderzoek was een statistisch significant verschil tussen werkdagen met (10 of) 11 

examens per dag en de (baseline bepaald uit) zondagen (Meyman, 1985). In ons onderzoek was de 

gemiddelde activatiescore van de gehele groep 16.5. Uitsluitend op de maandagen was men 

significant meer geactiveerd dan in het weekend (base-line). 

 

De irritatiescore van rijexaminatoren in hetzelfde onderzoek was 5.0 wanneer 11 examens per dag 

werden afgenomen en 2.2 wanneer 9 examens werden afgenomen op een dag. Op werkdagen met 

11 (maar ook al met 10) examens per dag was men significant meer geïrriteerd dan op zondagen. De 

irritatie op zondag was gemiddeld 1.6. In ons onderzoek was de gemiddelde irritatie over alle 

onderzoeksdagen 2.7. Op werkdagen was dat 3.0 en in het weekend 2.0. Men was op de 

donderdagen significant meer geïrriteerd dan in het weekend. 

 

De hogere irritatie op donderdagen én de hogere activatie op maandagen, zijn mogelijk 

weekeffecten, die niet beroeps- of taakafhankelijk zijn. Hiervoor is echter niet meer referentie-

materiaal voor handen. 

 

Een voordeel van deze vragenlijstmethode is dat gevraagd wordt naar de actuele gevoelstoestand. 

Men hoeft niet uit de herinnering te putten wat men "in het verleden" ervaren heeft, wat veel 

andere vragenlijsten wel vergen. Anderzijds kan deze methode ook nadelig zijn. Zo lijkt de 

vragenlijst met name voor vrijetijdsmeting minder geschikt omdat men na inspannende activiteiten 

de lijst kan gaan zitten invullen wanneer men zgn. "leeg" is. De lage activatiescore is dan weinig 

representatief voor zelfs een beperkte tijdsspanne. Verbieden van activiteiten kan op zichzelf een 

irriterend effect hebben. Dit is uiteraard betrekkelijk omdat onderzoek een tijdelijke gebeurtenis is. 

Het laatste geldt ook voor het irriterend effect dat het vaak invullen van veel vragenlijst zelf op den 

duur heeft. 

 

4.2 Catecholamine uitscheidingssnelheden 

4.2.1 Circadiane ritme 

 
In dit onderzoek wordt het bestaan van een circadiaan ritme in adrenaline uitscheidingssnelheden 

bevestigd. De laagste waarden worden ’s nachts gevonden en de hoogste midden op de dag (meestal 

in de namiddag urine). 

 

Bij eerder onderzoek naar het circadiane ritme (gericht op ploegenarbeid en het slaap en waak ritme) 

bleek dat bij "waken" adrenaline zijn circadiane ritme behield (met weliswaar lagere waarden), 

terwijl dit niet het geval was met noradrenaline. Dit leidde tot de veronderstelling dat adrenaline 

uitgescheiden wordt met een endogeen ritme, terwijl noradrenaline alleen een circadiaan ritme 

heeft, wanneer dit veroorzaakt wordt door externe synchronisatie, zoals de afwisseling van slapen en 

waken (onderzoek aangehaald door Helms, 1985). De bevindingen omtrent het circadiane ritme 

van noradrenaline zijn niet altijd uitgesproken duidelijk en evenmin eenduidig. Zo werd ook met 

regressie op een cosinus-functie aangetoond dat bij 93 proefpersonen in een drietal onderzoeken 

adrenaline wel en noradrenaline geen circadiaan ritme heeft (Akerstedt en Fröberg, 1978). 

 

In ons onderzoek was geen sprake van ploegen werk, onregelmatigheid in slaap door feesten en in 

het weekend. De bevindingen wijzen sterk in de richting van een circadiaan ritme, door wat 
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dan ook geïnduceerd. 's Nachts wordt relatief weinig noradrenaline uitgescheiden en overdag wordt 

een piek bereikt. In de eerste onderzoeksweek laten de dagwaarden duidelijk een curve zien, maar in 

de tweede onderzoeksweek zijn de dagwaarden opvallend constant (Figuur 7). Met niet-lineaire 

regressie, een speciale statistische bewerking, is aan te tonen of werkelijk sprake is van een 

circadiaan ritme.  

 

Wat betreft de dopamine uitscheidingssnelheid is volgens de literatuur sprake van enig circadiaan 

ritme. Ook in ons onderzoek laat dopamine een grillig patroon zien dat, gezien de hoogte van de 

waarden vrij constant genoemd mag worden. 

 

4.2.2 Adrenaline 

 
De adrenaline uitscheidingssnelheid in dit onderzoek laat hoge waarden zien op de eerste 

onderzoeksdagen en op de laatste dag, een maandag. De laatste maandag is de dag waarop de 

financiële stand van zaken bekend moet worden gemaakt aan de Centrale Administratie. Groep I en 

groep II onderscheiden zich niet over de onderzoeksdagen wat betreft hun hoogste adrenaline 

uitscheidingssnelheden. 

 

Zouden de hoge adrenaline waarden van de eerste onderzoeksdagen nog verklaard kunnen worden 

door extra mentale belasting ten gevolge van het onderzoek, op de laatste maandag kan geen sprake 

meer zijn van een onderzoekseffect. Het is ook niet een "maandag-effect” in de zin van "met 

frisse moed beginnen" na het weekend. Op deze dag worden namelijk ook significant hogere 

waarden gehaald dan op de eerste onderzoeksmaandag. 

 

Groep II is op die laatste onderzoeksdag (een maandag) zeker extra belast door het werk. Dat ook 

groep I hetzelfde patroon laat zien kan mogelijk verklaard worden door de betrokkenheid van de 

medewerkers en de "setting" van de afdeling. Groep I- en groep II -onderzoeksdeelnemers werken 

veelal in dezelfde ruimten (waar overigens ook niet onderzoeksdeelnemers werkzaam zijn met beide 

belastingsprofielen). Hierdoor zou het doel, de maandcijfers aanleveren, min of meer gemeen-

schappelijk beleefd kunnen worden. Gezien de adrenaline uitscheidingssnelheden, mag op deze dag 

voor de gehele groep van piekbelasting gesproken worden. Helaas is niet bekend wat aansluitend 

aan de laatste onderzoeksdag (op dinsdag en woensdag) is gebeurd met de adrenaline 

uitscheidingssnelheden. 

 

Bijzonder van dit onderzoek is het feit dat de slaapwaarden eenzelfde beeld laten zien als de 

dagwaarden. In de nachten van de eerste en in de laatste onderzoeksnacht worden relatief hoge 

uitscheidingssnelheden gevonden. Vergeleken met die van de nachten van de tweede onderzoeks-

week en vergeleken met de weekend-nachten zijn deze slaapwaarden significant hoger. Nà een dag 

met hoge adrenaline uitscheidingssnelheden blijkt men in de aansluitende nacht ook nog hoge 

adrenaline uitscheidingssnelheden te hebben tijdens de slaap. Deze bevinding hangt voor een deel 

samen met de volgende opmerkelijke waarneming. 

 

De gehele groep lijkt (blijkt) in dit onderzoek in hun 24-uurs adrenaline uitscheiding een "weekritme" 

te hebben (Figuur 6). Dit zou aangetoond kunnen worden met niet-lineaire regressie (evenals het 

circadiane ritme). Gezien de verloopdiagram en de tendens in F-waarden in Tabel 7 is het 

bestaan van een "weekritme" zeer waarschijnlijk. Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre dit normaal 

is, of dat het als een risicofactor voor de gezondheid op langere termijn moet worden aangemerkt. 
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In analogie met het circadiane ritme en de invloed van ploegenarbeid daarop, ligt het voor de hand 

deze bevinding te koppelen aan het hebben van een 40-urige geregelde werkweek (zonder 

ploegendienst). Mogelijk verzwakt dit effect bij (langdurige) werkloosheid, wanneer een door de 

weekse dag meer en meer gaat lijken op een weekend-dag. In de literatuur is voor zover bekend het 

bestaan van een weekritme niet beschreven. Wel is uitvoerig bekend en beschreven dat op 

werkdagen de adrenaline uitscheidingssnelheden hoger zijn dan op rustdagen (Jenner e.a., 1980). 

 

De 24-uurs adrenaline uitscheiding van groep I is in het weekend significant hoger dan die van groep 

II. Ook de 24-uurs noradrenaline uitscheiding van groep I is in het weekend hoger dan van groep II. 

Kennelijk is groep I in het weekend beduidend actiever (nb. Niet subjectief) dan groep II. Ofwel groep 

I heeft meer "fut”dan groep II, ofwel groep II heeft zich door de week "meer gegeven aan de zaak". 

 

Vervolgens nog enige vergelijking met bestaande literatuur. Vergelijking met catecholamine 

uitscheidingssnelheden in de literatuur is slechts zeer beperkt mogelijk. Andere laboratoria gebruiken 

(nog) andere bepalingsmethoden. Enkele jaren geleden waren de technieken voor het bepalen van 

catecholaminen minder betrouwbaar dan de moderne H.P.L.C.; de meeste publicaties zijn een aantal 

jaren oud. In publicaties worden weinig absolute waarden opgegeven, maar vaak stijgings-

percentages boven de base-line. In ons onderzoek zouden die percentages vrij laag uitvallen, 

omdat de baseline niet op "absolute" rustdagen maar op 4 weekend dagen zonder restricties 

bepaald is. 

 

Een beperkte vergelijking is mogelijk met recente gegevens (afkomstig uit hetzelfde laboratorium) uit 

het eerder aangehaalde onderzoek naar rijexaminatoren (Meyman, 1985). Daarbij zijn echter urines 

verzameld over 2-uurs perioden, terwijl in ons onderzoek de middagurine over ruim 4 uur verzameld 

is. In ons onderzoek is de gemiddelde middagwaarde van de adrenaline uitscheidingsnelheid 13.6 

ng/min op werkdagen. Dit is 11.2 ng/min op weekend-dagen. Wanneer de waarden van 

rijexaminatoren (uit een grafiek) over 2x 2 middaguren wordt gemiddeld, dan leert deze zeer grove 

benadering dat 's middags op werkdagen zo'n 16 tot 18 ng/min wordt uitgescheiden en op zondagen 

zo'n 12 tot 13 ng/min. Nogmaals wordt erop gewezen dat bij het bepalen van één waarde uit een 4-

uurs urine afgifte een afvlakking optreedt van de middag piek in de uitscheidingssnelheid. 

 

Wat reëler is de vergelijking met 24-uurs adrenaline uitscheidingen uit andere publicaties. In ons 

onderzoek was de 24-uurs waarde gemiddeld op werkdagen 14.2 microgram (variërend van 9.6 tot 

18.0) en in het weekend 10.1 microgram. Rijexaminatoren scheidden op werkdagen 14 tot 16.5 

microgram per etmaal uit afhankelijk van het aantal examens (10 of 11) per dag. Op zondag was dat 

10 microgram. Buschauffeurs scheidden 12.1 microgram adrenaline per etmaal uit (Westerink e.a., 

1982) (Mulders e.a., 1982) waarbij aangetekend wordt dat deze waarden niet 100 % vergelijkbaar 

zijn door de ongelijke "interne standaard" bij de bepaling. Enkele buitenlandse onderzoekers 

(aangehaald door Meyman e.e.t 1983) vonden waarden van 8 tot 9 microgram per etmaal, doch 

vergelijking hiervan met de Groningse bepalingen lijkt niet juist meer. 

 

De 24-uurs waarden liggen in ons onderzoek door het weekritme in het midden van de week aan de 

hoge kant vergeleken rijexaminatoren en buschauffeurs. In het weekend stemmen de waarden 

overeen. 

 

4.2.3 Noradrenaline 

 
De noradrenaline uitscheidingssnelheden differentiëren niet wezenlijk tussen beide groepen, noch 

tussen onderzoeksdagen. Op zaterdagochtend scheidt de gehele groep noradrenaline sneller uit dan 
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op zondagochtend en groep I scheidt in het weekend sneller uit dan groep II. De 24–uurs waarden 

van groep I liggen in het weekend ook het meest uitgesproken boven groep II. 

 

Omdat in de literatuur noradrenaline in verband wordt gebracht met lichamelijke activiteiten (en 

lichaamshouding), mag hier aangenomen worden dat groep I in het weekend actiever is dan groep II 

en dat alle en dat alle onderzoeksdeelnemers op zaterdag gemiddeld "drukker” zijn dan op zondag. 

Uit de bij de vragenlijst opgegeven bijzonderheden blijkt, dat door leden van groep I inderdaad meer 

aan sport wordt gedaan. 

 

In ons onderzoek was de 24-uurs uitscheiding van noradrenaline 45,6 microgram op werkdagen en 

44.7 in het weekend. Bij buschauffeurs werd (in hetzelfde laboratorium) 41.5 microgram per etmaal 

gevonden (Westerink e.a.; 1982) en enkele onderzoeken uit 1979 en 1980 (aangehaald door 

Meyman e.a., 1983) vermeldden waarden van 36 tot 40.1 microgram. In ons onderzoek worden dus 

niet alleen tijdens het werk maar ook in het weekend hogere waarden per 24 uur uitgescheiden. Dat 

dit verschil uitsluitend verklaard wordt uit verschillen in lichamelijke activiteitenpatronen lijkt niet 

waarschijnlijk temeer daar de waarden in het weekend en op werkdagen vrijwel evenveel boven de 

aangehaalde referenties liggen. Verschillen tussen laboratoria en bepalingsmethoden spelen hierbij 

zeker ook een rol. 

 

 

4.2.4 Dopamine 

 
Naast de constantheid in dopamine uitscheidingssnelheden, is opvallend dat groep I consequent 

boven groep II ligt. Ook de 24-uurs waarden illustreren dit. Ondanks dat de groepsverschillen dààrin 

niet significant zijn door de grote standaardafwijkingen, blijft deze bevinding raadselachtig. De 

fysiologie van dopamine is nog een groot raadsel. 

 

Gemeten in bloedplasma heeft dopamine veel lagere waarden dan die in de urine worden gevonden. 

Het is onwaarschijnlijk dat de bron van de hoge dopamine nivo's neurotransmissie is. Mogelijk is een 

rol voor de nieren weggelegd (Cavalini, 1983). Aangetoond is dat via een alternatieve syntheseroute 

in de lever tyramine omgezet kan worden in dopamine. Een eiwitrijk dieet verhoogt de dopamine-

synthese (Agharanya e.a., 1985). 

 

Naar aanleiding van een onderzoek naar ploegenwerkers die aan lawaai blootgesteld stonden, werd 

het volgende geconcludeerd (Cesana e.a., 1982): 

 

1. Door de uitgebreide productie en verspreiding van dopamine is de uitscheiding ervan in de 

urine een onbetrouwbare indicator van sympathische activiteit en stress; 

2. Door die onbetrouwbaarheid is het niet geoorloofd conclusies te trekken uit analoge 

uitscheidingspatronen van dopamine en noradrenaline;  

3. maar desondanks, onder "exogene" over-stimulatie (ploegenwerk) werd de dopamine 

uitscheiding minder fluctuerend (labiel) en nam een uitscheidingspatroon aan dat significant 

gecorreleerd was met het noradrenaline uitscheidingspatroon. 

 

In ons onderzoek was de uitscheiding van dopamine en noradrenaline 0.67 gecorreleerd (p = 0.001) 

over alle correlatiepunten (540). Dit lijkt de laatste conclusie te steunen, maar de vier concentraties 

per etmaal (in ons onderzoek bepaald) laten geen uitspraken toe over het constanter zijn van de 

dopamine uitscheiding tijdens het werk vergeleken buiten het werk. 
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Tenslotte is ook wel geopperd dat dopamine enigermate een maat voor de urine productie (en de 

nierfunctie) zou kunnen zijn (vgl. creatinine). Deze veronderstelling is door ons onderzoek niet meer 

terecht, omdat weliswaar een redelijk goede correlatie bestaat tussen volume en de dopamine 

daarin, maar ze is negatief (-0.68, p = 0.001). Dit betekent dat bij veel urineproductie weinig 

dopamine wordt uitgescheiden en omgekeerd. Vergeleken met de (lagere) correlaties tussen het 

volume en de andere twee catecholaminen, wordt dopamine sterker geconcentreerd uitgescheiden 

in kleinere hoeveelheden urine. Deze bevinding leidt tot nieuwe veronderstellingen omtrent de rol 

van dopamine bij de urine produktie en/of de rol van de nieren bij de dopamine uitscheiding. Dit valt 

echter buiten het betstek van dit verslag. 

 

4.3 Correlaties 

 

Catecholaminen in bloedplasma zijn in experimentele studies onderzocht. Daarbij bleek venapunctie 

(bloedprikken) op zichzelf een significante stijging van catecholaminen teweeg te brengen. Een studie 

waarbij zowel de urine als de plasma catecholaminen bepaald werden, leverden de gemiddelde 

intra-individuele correlaties op (Akerstedt, 1983): 

 

  adrenaline plasma/urine:  r = 0.70 (p < 0.001) 

  noradrenaline plasma/urine:   r = 0.40 (p < O.OS) 

 

Geconcludeerd werd dat afhankelijk van de experimentele situatie zowel plasma- als urine 

catecholamine bepalingen redelijk betrouwbare informatie verschaffen over veranderingen in de 

"sympatho-adrenerge activiteit". Ons onderzoek is op dit principe gebaseerd: het beoordelen van 

veranderingen ten opzichte van de base-line. 

 

Maar omdat de correlaties zo ver van 1 afwijken, zijn de urine bevindingen minder geschikt om 

gecorreleerd te worden met de vragenlijst naar gevoelstoestand. De activatie- en irritatiegevoelens 

staan veel rechtstreekser in verband met de catecholaminen in het plasma en alle effecten die deze 

aminen op orgaanfuncties hebben (bloeddruk, hartactie, luchtwegen, zenuwstelsel, etc.). 

 

Correlaties met subjectieve parameters worden ook zwakker omdat in ons onderzoek vier 

gemiddelde uitscheidingssnelheden van vier (lange) dagdelen bepaald zijn. Daardoor worden slechts 

benaderingen van de werkelijke uitscheidingssnelheden gevonden. 

 

Verder is per correlatiepunt van belang dat de gevoelstoestand-vragenlijst ingevuld is op een 

moment dat representatief is voor de periode waarover bijbehorende urine verzameld is. Dit is 

slechts bij benadering het geval: de gevoelstoestandscores waren momentopnames, die 'e ochtends 

en ’s middags aan het einde van de urine-verzamel-periode vielen. Tenslotte is gebleken dat in ons 

onderzoek de activatie- en irritatieschaal niet onafhankelijk zijn, waardoor correlaties met objectieve 

parameters kunnen verzwakken. 

 

Ondanks het bovenstaande worden toch correlaties gevonden tussen subjectieve en objectieve 

parameters: zij zijn echter vrij laag. Omdat beide parameters in de loop van de dagen wisselend 

beïnvloed en verstoord worden, zijn de correlatiepunten op een aantal criteria uit elkaar gehaald. 

De tijd van de dag en het al dan niet aan het werk zijn bleken correlaties niet te beïnvloeden. Wel 

was een duidelijk verschil tussen eerste- en tweede weeks correlaties tussen de groepsgemiddelde 

activatie- scores en de groepsgemiddelde adrenaline uitscheidingssnelheden: 0.36 in de eerste week 
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en 0.65 in de tweede week (Tabel 15). In het licht van eerder genoemde correlatie-verslechterende 

factoren, die zowel in de eerste als in de tweede week gelden, is een zinnige verklaring hiervoor niet 

mogelijk. 

 

Opvallend groot zijn de verschillen in correlatiecijfers per individu. Soms bestaan tussen twee 

dezelfde parameters negatieve en positieve correlaties bij verschillende onderzoeksdeelnemers. 

Meestal is de correlatie per individu 0. Wanneer de hogere correlaties (van meerdere parameter 

combinaties) steeds bij dezelfde individuen zouden voorkomen, terwijl bij andere individuen alle 

combinaties van subjectieve en objectieve parameters 0 zouden correleren, dan zou een verklaring 

voor de lage groepscorrelaties bij de onderzoeksdeelnemers gezocht kunnen worden. 

Omdat de betere correlaties dan bij deze en dan bij gene voorkomen, moet de verklaring buiten de 

individuele onderzoeksdeelnemers gezocht worden. Daarvoor wordt terugverwezen naar het eerste 

deel van deze paragraaf, waar de factoren genoemd worden die (eventuele) correlaties verzwakken. 

 

Tenslotte kán een verklaring zijn dat met de catecholamine uitscheiding in de urine en met de 

gehanteerde vragenlijst twee verschillende zaken worden gemeten. Zouden ze elkaar 100 % 

overlappen in hetgeen ze meten, dan zou de correlatie 1 zijn. Beide meetinstrumenten meten wel 

gedeeltelijk hetzelfde daar ze niet onafhankelijk zijn: dan zou de correlatie namelijk 0 zijn. 

Warmeer het gaat om mentale belasting in de werksituatie dan blijkt uit dit onderzoek dat de 

catecholaminen in de urine hiervoor een betere maat zijn (mn. adrenaline) dan de activatie en 

irritatieschalen. En dit nog afgezien van het voordeel van objectief meten ten opzichte van subjectief 

meten. 
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5 Conclusies en Aanbevelingen 

 

 

Wanneer systematisch ingegaan wordt op de vraagstelling (Hoofdstuk 1), dan komen we in volgorde 

tot de volgende conclusies en aanbevelingen. 

 

I. Met de vragenlijst naar gevoelstoestand wordt het bestaan van enige mate van piekbelasting 

niet aangetoond. Omdat de gevoelstoestand van de medewerkers niet wordt beïnvloed door 

het werken onder tijdsdruk, kan ook geen sprake zijn van een faseverschil in belasting tussen 

beide groepen. Kennelijk ervaart men geen piekbelasting of de gehanteerde vragenlijst is niet 

het juiste meetinstrument om deze te registreren.  

 

Blijkens deze vragenlijst voelt iedereen zich op maandag meer geactiveerd dan in het 

weekend en op donderdag meer geïrriteerd. Dit strookt niet met de bevinding dat de 

hoogste waarden aan 24-uurs adrenaline uitscheiding bereikt worden op dinsdag en 

woensdag (Figuur 6). 

 

II. De adrenaline uitscheidingssnelheden zijn op de eerste dagen hoog, hetgeen een 

onderzoekseffect zou kunnen zijn. De laatste onderzoeksdag is de dag waarop de (vijf) 

verantwoordelijke medewerkers maximaal onder tijdsdruk werken. Op die dag worden door 

alle (tien) werknemers hogere uitscheidingssnelheden bereikt dan in het weekend, en - dan 

op de overeenkomstige werkdag van de eerste onderzoeksweek. Op deze dag is dan ook 

sprake van piekbelasting.  

 

Wanneer overdag hoge adrenaline uitscheidingssnelheden bestaan, dan komen de 

uitscheidingssnelheden 's nachts niet terug op het "rustnivo" zoals in weekend- nachten. 

Door gebrek aan referentie is onduidelijk wat de betekenis hiervan is.  

 

Deze onderzoeksgroep laat een opvallend weekritme zien in de 24-uurs adrenaline 

uitscheiding, waarbij de laagste waarden in het weekend en de hoogste waarden midden in 

de week vallen. 

 

Beide opmerkelijke fenomenen verdienen nadere studie.  

 

III. De in dit onderzoek gehanteerde meetinstrumenten correleren matig tot slecht (tabel 11). 

De groepscurven van activatiescores en adrenaline uitscheidingssnelheden correleren wat 

beter (0.45). Per individu zijn de correlaties zeer uiteenlopend (voor dezelfde twee 

parameters). 

 

Hieruit wordt geconcludeerd dat beide meetinstrumenten elkaar niet overlappen in hetgeen 

ze beoogd werden te meten: mentale belasting. Ze meten in dit onderzoek slechts 

gedeeltelijk hetzelfde. 

 

IV. De activatie- en irritatieschaal zijn operationeel niet onafhankelijk. De termen voor de 

activatiescore vallen voor een (beperkt) deel samen met de termen voor de irritatiescore.  

De vragenlijst naar gevoelstoestand mag nog niet als "uitontwikkeld" beschouwd worden. 

 

De dopamine uitscheiding correleert redelijk goed met de volume afgifte (-0.68), maar die 
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correlatie is negatief. Dopamine blijft een raadselachtig amine wat betreft haar rol in de 

nieren en haar psychofysiologisch effect. Een lange onderzoeksweg is nog te gaan voordat 

hier enige duidelijkheid in zal worden verkregen. Op de eerste plaats laboratorium-

onderzoek, maar gezien het feit dat de H.P.L.C. dopamine met gemak meebepaalt, kunnen 

de veldonderzoekers zinvol meedenken.  

 

V. Uiteraard kan één veldonderzoek als dit niet de vraag beantwoorden of catecholaminen in de 

urine geschikt zijn als screenings-parameter voor mentale belasting, te hanteren door de 

bedrijfsarts. De bevindingen en ervaringen steunen een bevestigend antwoord. 

 

Door de H.P.L.C. is de bepaling van catecholaminen binnen het bereik van elke arts I 

onderzoeker gekomen, die hierom vraagt. Mensen verlenen hun medewerking aan glucose 

tolerantie tests en voor andere testen. Het is dan ook zeer wel haalbaar voor mensen 

gedurende een dag op gezette tijden de urine uit te plassen in een container of de 24-uurs 

urine te sparen op een werkdag en een rustige zondag.      

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het niet nodig is een base-line te bepalen onder streng 

"gecontroleerde laboratoriumomstandigheden”  (de avond voorafgaande aan het onderzoek 

geen alcohol, ’s ochtends een licht standaard ontbijt, geen koffie, niet roken en tussendoor  

water). Met een base-line bepaald uit normale weekend dagen worden nog significante 

verschillen met bepaalde werkdagen gevonden. 

 

Door de grote inter-individuele verschillen moet een "eigen" referentie bepaald worden. Het 

feit dát een base-line bepaald moet worden is een betrekkelijk nadeel, evenals de prijs 

(voorlopig) van een uitbestede bepaling. 

 

Een wezenlijk probleem t.a.v. onderzoek naar mentaal belasting is het vaststellen van de hoeveelheid 

belasting (dosis) om daarmee een dosis-effect relatie vast te stellen. Dat was ook in dit onderzoek 

niet mogelijk. (Financieel) Administratief werk laat zich niet in maat en getal per persoon per dag 

uitdrukken. Bv. het aantal facturen dat men behandelt of het totaal verwerkte “geldbedrag" per dag 

is geen juiste maat  omdat de behandelingen zeer sterk variëren in moeilijkheidsgraad en 

uitgebreidheid. 

 

Onderlinge vergelijking van verschillende belastingen daarom noodzakelijk. In het onderzoek naar 

rijexaminatoren werden 10 en 11 examens per dag onderling vergeleken. In dit onderzoek was 

slechts mogelijk de belasting op verschillende dagen aan te geven in termen van meer, minder en het 

meest.  

 

Wanneer het effect van een bepaalde mentale belastingsdosis is vastgesteld, dan is het wenselijk dat 

voldoende referentie materiaal voor handen is. In dit onderzoek zijn dat de catecholamine waarden 

van groepen mensen in andere belastingssituaties. Gezien de bijzondere bepalingstechniek, die 

laboratoriumafhankelijk is, is het aan te bevelen dat elk laboratorium zijn eigen databank met 

catecholamine bepalingen aanlegt, die toegankelijk is voor onderzoekers op dit terrein. Relaties van 

deze waarden met ziekte en verzuim zullen het mogelijk moeten maken zinvolle uitspraken te doen 

over de toelaatbaarheid van een bepaalde hoeveelheid mentale belasting. 
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Terugkomend op de vraagstelling onder V, strekt dit tot een drietal slotopmerkingen: 

 

• De behoefte aan een geschikt objectief meetinstrument voor mentale belasting op korte 

termijn, en het bestuderen van een risicofactor voor de gezondheid, leiden tot de 

aanbeveling dat de bedrijfsgezondheidszorg zich moet gaan verdiepen in dit braakliggend 

terrein. 

 

• De bevindingen in en de ervaringen met dit onderzoek wijzen erop dat catecholaminen in de 

urine de meetmogelijkheid hiervoor bieden. 

 

• Na een veelheid aan laboratoriumonderzoek is voortvarend veldonderzoek aangewezen, 

hetgeen voorlopig slechts weggelegd kan zijn voor een grote bedrijfsgezondheidsdienst met 

een eigen H.P.L.C. 
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Bijlage I-a 

 

AKTIV-1 

 

VRAGENLIJST NAAR GEVOELSTOESTAND 

 

Deze lijst bestaat uit 49 woorden, die mensen kunnen gebruiken om aan te geven hoe ze zich op een 

bepaald moment voelen. 

 

Het gaat erom dat u aan de hand van de gegeven woorden omschrijft hoe u zich MOMENTEEL voelt. 

U moet de lijst dus niet beantwoorden naar hoe u zich meestal voelt, maar echt naar uw 

gevoelstoestand van dit moment. 

 

U kunt bij uw beantwoording kiezen uit 4 alternatieven: 

 

• Helemaal niet 

• Niet 

• Enigszins 

• Helemaal 

 

Dit doet u door het hokje achter het woord in de kolom die uw gevoelstoestand van dit moment het 

best beschrijft zwart te maken. 

 

 

Voorbeeld: 

 

Het woord is TREURIG: 

 

• U voelt zich bijzonder opgewekt;  

u maakt dus het hokje onder “Helemaal Niet” zwart 

 

• U voelt zich niet opgewekt, maar ook niet treurig; 

u maakt dus het hokje onder “Niet” zwart 

 

• U voelt zich wel een beetje treurig; 

u maakt het hokje onder “Enigszins” zwart 

 

• Treurig is het woord dat helemaal weergeeft hoe u zich voelt; 

u maakt dus het hokje onder “Helemaal” zwart 

 

U moet de lijst zo snel mogelijk invullen; gaat u dus niet lang zitten dubben over een woord. De 

eerste ingeving is altijd de beste. 

 

 

SLAAT  U  GEEN  ENKEL  WOORD  OVER. 
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AKTIV-2 

 

 

Persoonsnummer:  

Datum:  

Tijd:  

 

 

 

     niet 

beschrijven 

 Helemaal 

Niet 

Niet Enigszins Helemaal  

      

Fit О О О О  

Uitgeput О О О О  

Vitaal О О О О  

Plezierig О О О О  

Geconcentreerd О О О О  

Energiek О О О О  

Aangenaam О О О О  

Traag О О О О  

Rusteloos О О О О  

Vredig О О О О  

Krachtig О О О О  

Doorzettend О О О О  

Moe О О О О  

Ontspannen О О О О  

Levendig О О О О  

Landerig О О О О  

Opgejut О О О О  

IJverig О О О О  

Blij О О О О  

Slaperig О О О О  

Tevreden О О О О  

Geladen О О О О  

Gejaagd О О О О  

Zenuwachtig О О О О  

      

                                                                                                                    ga door 

 

VRAGENLIJST NAAR GEVOELSTOESTAND 
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AKTIV-3 

 

 

Persoonsnummer:  

Datum:  

Tijd:  

 

 

     niet 

beschrijven 

 Helemaal 

Niet 

Niet Enigszins Helemaal  

      

Aktief О О О О  

Vechtlustig О О О О  

Slap О О О О  

Nerveus О О О О  

Pittig О О О О  

Bedaard О О О О  

Klaar wakker О О О О  

Lekker О О О О  

Loom О О О О  

Onverschillig О О О О  

Doezelig О О О О  

Bedrijvig О О О О  

Onrustig О О О О  

Duf О О О О  

Humeurig О О О О  

Berustend О О О О  

Opgetogen О О О О  

Uitgerust О О О О  

Kalm О О О О  

Opgejaagd  О О О О  

Suf О О О О  

Opgewekt О О О О  

Sloom О О О О  

Gespannen О О О О  

Geactiveerd О О О О  

      

    Totaal  I  

    Totaal  II  

 

vervolg VRAGENLIJST NAAR GEVOELSTOESTAND 
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Bijlage I-b  

 

 

 

Persoonsnummer:  

Datum:  

Tijd:  

 

 

Zo nodig in te vullen buiten werktijd 

 

Hebt u over de afgelopen uren bijzonderheden te melden,  

die voor u een forse lichamelijke of geestelijke inspanning betekenden ? 

(Bijvoorbeeld: meer dan één glas alcoholische drank, een sportprestatie,  

een andere lichamelijke inspannende hobby, examen, groots feest, andere) 
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Bijlage II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Uit: The CIBA Collection of Medical Illustrations, Volume 4.     Door: Frank H. Netter, M.D.
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Bijlage III 
 

MEETSCHEMA          Belastingsonderzoek  financiële administratie fabriek 

                                    Philips Telecommunicatie Industrie BV  te Hilversum  

                                    1985    3 sept. 13.00 uur tot 16 sept. 7.30 uur 

    

tijd urine vragenlijst 

    

7.30 uur uitplassen in de nachtcontainer  

    

8.00 uur  naar de medische dienst inleveren:       4 urinecontainers en  

                         5 ingevulde vragenlijsten 

Meenemen:   4 lege containers en 

                         5 nieuwe vragenlijsten 

    

8.05 uur   1 x invullen voor aanvang van het werk 

  →  urineren in de       

      ochtendcontainer  

 

12.00  of 

12.30 uur 

   

voor de lunch uitplassen  

in de ochtendcontainer 

1 x invullen voor de lunch 

      (einde ochtendwerk) 

    

  →  urineren in de       

      middagcontainer 

 

    

16.25 uur voor het weggaan uitplassen  

in de middagcontainer 

1 x invullen voor het weggaan 

      (einde middagwerk)  

    

 

20.00 uur 

 →  urineren in de       

      avondcontainer 

 

1 x invullen aan het begin van de avond 

    

22.20 uur voor het slapen uitplassen  

in de middagcontainer 

 

1 x invullen aan het einde van de avond 

    

  →  urineren in de       

      nachtcontainer 

 

zie boven    

    

 

Vrijdagmiddag tegen einde werktijd kunt u (na het invullen van de vragenlijst en het uitplassen in 

de middagcontainer) op de medische dienst het materiaal van die vrijdag achterlaten en nieuwe 

vragenlijsten en containers meenemen voor vrijdagavond tot maandagmorgen.   De urine moet 

thuis op een koele en donkere plaats bewaard worden.  ----------------   Medische Dienst Tel. 1041. 

 

 


