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Samenvatting  

 
In dit proefschrift “Organisatierechtvaardigheid en Gezondheid: Contextuele Determinanten 

en Psychobiologische Effecten” heb ik onderzocht of en hoe de door werknemers ervaren 

rechtvaardigheid in de organisatie (organisatierechtvaardigheid) samenhangt met hun 

gezondheid. Organisatierechtvaardigheid betreft de mate waarin werknemers ervaren dat hun 

organisatie rechtvaardig handelt in: het belonen van werknemers (distributieve 

rechtvaardigheid), het volgen van procedures en nemen van besluiten (procedurele 

rechtvaardigheid) en de omgang met werknemers (interactionele rechtvaardigheid).  

Dit proefschrift presenteert onderzoek naar: (a) de ontwikkeling en validatie van een 

Duitstalige vragenlijst om organisatierechtvaardigheid te meten, (b) de relatie tussen 

organisatierechtvaardigheid en verschillende aspecten van ervaren gezondheid en welzijn, 

(c) de relatie tussen organisatierechtvaardigheid en andere bekende determinanten van 

werkstress, (d) de biopsychosociale processen die het verband tussen 

organisatierechtvaardigheid en gezondheid kunnen verklaren, en (e) de bijdrage van 

organisatierechtvaardigheid aan het welzijn van verschillende groepen (“blue-collar” en 

“white-collar”) werknemers.  

Na een algemene inleiding (hoofdstuk 1), presenteer ik in hoofdstuk 2 van dit proefschrift de 

validatie van een Duits instrument om organisatierechtvaardigheid te meten. Dit instrument 

is ontleend aan een bestaande vragenlijst van Moorman (1991) en bestaat uit twee 

subschalen (in totaal 11 items) die procedurele en interactionele rechtvaardigheid meten. De 

resultaten ondersteunen de verwachte 2-factor structuur (procedurele en interactionele 

subschalen) van dit instrument en laten een goede interne consistentie van de schalen zien. 

Daarnaast hangen de beide schalen samen met de ervaren gezondheid van werknemers. 

Geconcludeerd kan worden dat dit Duitse instrument bruikbaar is voor het meten van 

ervaren organisatierechtvaardigheid en kan worden ingezet in observatie- en 

interventieonderzoek.  



Eerder onderzoek heeft aangetoond dat stress en stressgerelateerde gezondheidsklachten 

zoals depressie en burn-out risicofactoren zijn voor het ontstaan van specifieke 

aandoeningen zoals tinnitus (oorsuizen). In hoofdstuk 3 heb ik de relatie tussen 

organisatierechtvaardigheid en tinnitus onderzocht, en ben ik nagegaan of individuele 

verschillen in depressie en burn-out deze relatie verklaren. Organisatierechtvaardigheid 

blijkt inderdaad negatief samen te hangen met tinnitus. Mediatie-analyses laten zien dat deze 

samenhang ten dele kan worden verklaard door individuele verschillen in depressieve 

symptomen en, in het bijzonder, burn-out. Maatregelen ter bevordering van 

organisatierechtvaardigheid en ter voorkoming van burn-out lijken ook te kunnen bijdragen 

aan de preventie of herstel van tinnitus.  

Pijn aan het bewegingsapparaat, een belangrijke bron van ziekteverzuim, blijkt regelmatig 

samen te gaan met psychosociale stress op het werk. Tot op heden was het echter nog 

onduidelijk welke stressfactoren het sterkst samenhangen met klachten aan het 

bewegingsapparaat en of dit verschilt voor verschillende beroepsgroepen. In Hoofdstuk 4 

heb ik onderzocht in hoeverre pijn aan het bewegingsapparaat samenhangt met 

organisatierechtvaardigheid en/of andere werkomstandigheden, zoals de (dis)balans tussen 

inspanning en beloning (effort-reward-imbalance) en die tussen werkdruk en 

regelmogelijkheid (job-demand-control) van werknemers. Ik heb hierbij onderscheid 

gemaakt tussen werknemers in uitvoerende (blue-collar, zoals productie, handmatige) en 

ondersteunende (white-collar, zoals administratieve, beleid, (ver)koop, onderzoek en 

onderwijs) functies. Op basis van de bestaande literatuur en theoretische overwegingen 

veronderstelde ik dat bij ondersteunend personeel vooral ervaren onrechtvaardigheid en 

disbalans tussen inspanning en beloning zouden samenhangen met klachten aan het 

bewegingsapparaat. Voor uitvoerend personeel verwachtte ik dat met name de disbalans van 

inspanning en beloning en die van werkeisen en regelmogelijkheid van invloed zouden zijn 

op pijnklachten. De resultaten van dit onderzoek kwamen in grote lijnen overeen met deze 

verwachtingen. Binnen beide groepen werknemers bleken diverse combinaties van negatieve 

werkfactoren (onrechtvaardigheid, disbalans tussen inspanning en beloning en tussen 

werkeisen en regelmogelijkheid) bij te dragen aan pijnklachten aan het bewegingsapparaat.  

Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat het ervaren van een lage organisatierechtvaardigheid 

voorspellend is voor het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen. Ontregeling van de 

vagale aansturing van het hart (d.w.z., aansturing van hartfunctie door de nervus vagus) is 

hierbij een mogelijk psychobiologisch mechanisme. In hoofdstuk 5 heb ik onderzocht in 

hoeverre hartslagvariabiliteit, die primair door de nervus vagus wordt gereguleerd, 



samenhangt met ervaren organisatierechtvaardigheid. Op grond van theoretische 

overwegingen veronderstelde ik dat een dergelijke associatie sterker aanwezig is bij 

ondersteunend personeel dan bij uitvoerend personeel. De resultaten bevestigden deze 

verwachting en lieten zien dat dit verschil bestond voor zowel de interactionele als de 

procedurele aspecten van organisatierechtvaardigheid. Verder lieten de resultaten zien dat de 

relatie tussen organisatierechtvaardigheid en hartslagvariabiliteit het sterkst is gedurende de 

nacht, wat zou kunnen duiden op onvoldoende fysiologisch herstel tijdens de slaap. 

Het onderzoek in hoofdstuk 6 richtte zich op een ontstekingsregulerend mechanisme dat 

mogelijk betrokken zou kunnen zijn bij de relatie tussen organisatierechtvaardigheid en 

cardiovasculaire gezondheid. Specifiek werd de relatie tussen organisatierechtvaardigheid en 

de glucocorticoid-gevoeligheid van leukocyten bepaald. Het glucocorticoide stresshormoon 

cortisol reguleert ontstekingsactiviteit van witte bloedcellen (leukocyten) alsmede hun 

distributie door het lichaam. Op basis van deze eigenschappen is een methode ontwikkeld 

die de samenhang bepaald tussen cortisoluitscheiding, gemeten in het speeksel, en de 

distributie van verschillende typen leukocyten in het bloed. Bij glucocorticoid-

ongevoeligheid is er geen relatie tussen die twee parameters, wat impliceert dat het 

stresshormoon cortisol niet goed in staat is haar immuun-regulerende functies uit te voeren. 

De analyses bevestigden dat bij werknemers die een hoge mate van 

organisatierechtvaardigheid ervoeren, de leukocyten ongevoeliger waren voor cortisol. 

Verder lieten de resultaten zien dat deze relatie het sterkst was voor ondersteunend 

personeel. 

In de discussie van dit proefschrift bespreek ik een aantal uitdagingen en mogelijkheden die 

relevant kunnen zijn voor een verdere ontwikkeling van dit onderzoeksveld. Zo 

beargumenteer ik dat een internationale consensus over het begrip 

organisatierechtvaardigheid en standaardisatie van meetinstrumenten noodzakelijk is. Het 

ontwikkelen en toetsen van interventies is evenzeer van belang: Hoewel duidelijk is dat 

organisatierechtvaardigheid negatief samenhangt met gezondheid, is daarmee nog niet 

duidelijk of het verbeteren van organisatierechtvaardigheid gezondheidsbevorderend zal zijn. 

Tot slot hoop ik dat het onderzoek in dit proefschrift aannemelijk maakt dat door het 

integreren van biologische benaderingen waardevolle inzichten kunnen worden verkregen 

over de wijze waarop organisatierechtvaardigheid de lichamelijke en psychische gezondheid 

kan beïnvloeden. 

 


