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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

Samenvatting

Laboratorium onderzoek naar de effecten van kantoorverlichting suggereert dat
verlichting een invloed heeft op psychologische fenomenen zoals alertheid,
vermoeidheid, stemming, slaapkwaliteit en prestatie. Om de langdurige
psychologische effecten van verlichting op kantoormedewerkers te meten in 'echte'
kantoren is het belangrijk om een betrouwbare en valide vragenlijst te hebben. In dit
onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld om de psychologische effecten van
kantoorverlichting op een robuuste wijze te meten in een veldstudie.

Uit een literatuurstudie bleek dat bestaande maten om de effecten van
verlichting op alertheid, vermoeidheid, stemming en slaapkwaliteit te meten veelal
subjectief zijn en gebaseerd zijn op introspectie. Daarom is in dit onderzoek een
gedragsgebaseerde motivatieschaal voor de behoefte aan restoratie ontwikkeld en
gevalideerd om de effecten van verlichting op adaptieve psychologische capaciteiten
van kantoormedewerkers in een veldstudie te meten. Deze schaal bestaat uit
verschillende gedragingen die kantoormedewerkers kunnen uitvoeren om hun
afgenomen adaptieve psychologische capaciteiten te herstellen. Omdat de
herstelbehoefte schaal (van Veldhoven & Broersen, 2003) een vergelijkbaar construct
meet en omdat deze schaal op een vergelijkbare manier is gekalibreerd zijn de
evaluatieve stellingen van de herstelbehoefte schaal toegevoegd aan de gedragingen.
De uiteindelijke 'Behoefte aan Restoratie' schaal (Need for Restoration Scale; NRS)
bestaat dus uit gedragsgebaseerde items en evaluatieve stellingen naar
herstelbehoefte.

De NRS is samen met bestaande maten afgenomen bij 278 medewerkers van 8
kantoren met verschillende verlichtingscondities (lichtinstallaties met en zonder
beeldschermarmaturen) om te onderzoeken of de schaal gekalibreerd kan worden als
een eendimensionale schaal met oplopende moeilijkheidsgraad en om de validiteit en
gevoeligheid van de schaal te toetsen. Met behulp van een partial credit model test is
de ontwikkelde schaal succesvol gekalibreerd en hiermee is aangetoond dat de schaal
een betrouwbare eendimensionale schaal is.

Om de validiteit van de nieuwe schaal te toetsen zijn de scores van de
kantoormedewerkers op de NRS vergeleken met de scores op de Fatigue Assessment
Scale (FAS; Michielsen, de Vries, & van Heck, 2003), de Groningse slaapkwaliteit
schaal (GSKS; Meijman et aI., 1985) en de verkorte Profile of Mood States (POMS;
Wald & Mellenbergh, 1990). Uit de correlaties bleek dat de NRS een vergelijkbaar
construct meet als vermoeidheid en een ander, maar theoretisch gerelateerd construct,
meet als slaapkwaliteit en stemming.

Met behulp van hierarchische multiple regressie analyses is onderzocht of de
NRS, FAS en GSKS gevoelige maten zijn voor de (directe) effecten van verlichting
op kantoormedewerkers. Uit de resultaten van deze analyses bleek dat de NRS, in
tegenstelling tot de FAS en GSKS, in dit onderzoek weI gevoelig was voor de
effecten van het type kantoorverlichting, wanneer er werd gecontroleerd voor
persoons- en kantoor-karakteristieken. Ook wanneer werd gecontroleerd voor het
effect van vermoeidheid en slaapkwaliteit op de behoefte aan restoratie, was de NRS
in deze studie nog steeds gevoelig voor de directe effecten van het type
kantoorverlichting op kantoormedewerkers.

Een ander belangrijk resultaat van deze analyses was dat de lichtgevoeligheid
van de kantoormedewerkers ook een invloed had op hun behoefte aan restoratie,
vermoeidheid en slaapkwaliteit. Dit is ook een indicatie dat kantoorverlichting een

4



Samenvatting

invloed kan hebben op psychologische fenomenen zoals alertheid, vennoeidheid en
slaapkwaliteit.
In een tweede studie, waarin de NRS opnieuw is afgenomen bij 121
kantoonnedewerker, is de betrouwbaarheid en oplopende moeilijkheidsgraad van de
items bevestigd. Ook was in deze tweede studie, evenals in de eerste studie, de
behoefte aan restoratie van medewerkers die werken in kantoren met een
lichtinstallatie met beeldschennannaturen, zoals verwacht, lager dan de behoefte aan
restoratie van medewerkers die werken in kantoren zonder beeldschennannaturen.

Uit deze twee studies kan dus geconcludeerd worden dat het mogelijk is om de
behoefte aan restoratie van kantoonnedewerkers op een betrouwbare en valide wijze
te meten met behulp van een gedragsgebaseerde maat. Op basis van de resultaten
wordt verwacht dat de NRS een betrouwbare en valide maat is om de behoefte aan
restoratie en indirect de effecten van verlichting op kantoonnedewerkers te meten in
een veldstudie.
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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

1. Introductie
'Effecten kantoorverlichting op psychologische capaciteiten'

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en valideren van een maat voor
behoefte aan restoratie om de psychologische effecten van verlichting op
kantoormedewerkers te meten in een veldstudie. Onderzoeken naar het effect van
kantoorverlichting op medewerkers suggereren dat de verlichting een invloed kan
hebben op psychologische fenomenen, zoals alertheid, vermoeidheid, stemming en de
prestatie. Echter, het merendeel van deze onderzoeken zijn laboratorium onderzoeken,
met als nadeel dat mensen daarin slechts een korte periode aan lichtcondities worden
blootgesteld. Het is dus interessant om de langdurige effecten van verlichting op
kantoormedewerkers te onderzoeken in 'echte' kantoren. am de psychologische
effecten van kantoorverlichting op een robuuste wijze in een veldstudie te
onderzoeken is het uiteraard weI belangrijk om een valide en betrouwbare maat te
hebben.

In dit onderzoek is een gedragsgebaseerde zelfrapportage schaal ontwikkeld
om de psychologische effecten van verlichting op kantoormedewerkers te meten in
een veldstudie. De ontwikkelde schaal is een maat voor de behoefte aan restoratie van
kantoormedewerkers. Restoratie is het proces waarbij afgenomen adaptieve
psychologische capaciteiten (adaptive psychological resources), veroorzaakt door
dagelijkse werkzaamheden en taken, worden hersteld (Hartig & Staats, 2003; 2005).

De ontwikkelde schaal is geen traditionele maat, maar een gedragsgebaseerde
motivatieschaal. Het idee is dat de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers
kan worden gemeten op basis van de frequentie waarmee restoratieve gedragingen
worden uitgevoerd en de moeilijkheid van deze gedragingen. Deze gedragingen zijn
middelen om een doel, in dit geval restoratie van afgenomen psychologische
capaciteiten, te bereiken. Een kantoormedewerker die zich niet goed kan concentreren
op het werk, kan bijvoorbeeld een korte pauze nemen om de capaciteit om aandacht te
focussen op de taak te herstellen.

Het voordeel van een gedragsgebaseerde schaal is dat deze schaal, in
vergelijking met traditionele maten, niet gebaseerd is op introspectie. Daarbij komt
dat de moeilijkheid scores objectief worden toegekend met behulp van een algoritme
gebaseerd op de hoogste waarschijnlijkheid van de antwoorden (maximum likelihood
approach).
In dit onderzoek zal worden onderzocht of dat het mogelijk om de behoefte aan
restoratie van kantoormedewerkers op een betrouwbare en valide wijze te meten met
behulp van een gedragsgebaseerde motivatieschaal.

Dit onderzoek is een vooronderzoek voor een longitudinale veldstudie naar de
effecten van dynamische verlichtingssystemen in een onlangs gerenoveerd
kantoorgebouw (Westraven) van Rijkswaterstaat te Utrecht. In deze veldstudie
worden de psychologische effecten van de dynamiek in lichtniveau en kleur van deze
kantoorverlichting onderzocht. Daarom wordt eerst kort ingegaan op belangrijke
aspecten van verlichting en worden de veronderstelde effecten van (dynamische)
verlichting besproken. Vervolgens wordt het begrip restoratie besproken. am te zien
welke maten geschikt zijn voor het meten van de psychologische effecten van
(dynamische) kantoorverlichting in een veldstudie en het valideren van de nieuwe
schaal zal vervolgens worden ingegaan op bestaande maten die zijn gebruikt in
lichtonderzoek en restoratie onderzoek om alertheid, vermoeidheid en stemming te
meten. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk de rationale achter de gedragsgebaseerde
motivatieschaal besproken.
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I. Introduc/;e

1.1 Licht
Licht is elektromagnetische slraling waarvoor het oog gevoelig is. In het zichtbare
spectrum met golfJengten tussen 380 - 780 nanometer (nm) kunnen mensen kJeur en
contrast waamemen. De meest relevante parameters voor kantoorverlichting in deze
studie zijn verlichtingssterkte en kleurtemperatuur.

Verlichtingssterkte (E) is de hoeveelheid lichtstroom per oppervlakte met als
eenheid lux (Iumenlm2). Bij het meten van de verljchtingssterkte kan onderscheid
worden gemaakt in de horizontale en verticale verlichtingssterkte (zie figuur 1.1). De
horizontale verlichtingssterkte is het lichtniveau op het horizontale vlak en is
belangrijk voor het uitvoeren van visuele taken in het horizontaJe vlak (zoals lezen en
schrijven). De verticale verlichtingssterkte op het vlak van het oog kan als maat
genomen worden voor de hoeveelheid licht dat op en in het oog (retina) vall. Deze
verticale verlichtingssterkte speell een belangrijke rol bij de niet-visuele effecten van
verlichting zoals de hormoonsecretie van melatonine en cortisol.

In kantoren is de verlichtingssterkte van kunstverljchting meestaJ constant met
eeo horizontale verlichtingssterkte tussen 500 en 800 lux. Oit is laag in vergelijking
met de verlichtingssterkte van daglicht buiten die kan varieren van 2000 tot 100.000
lux (Rea, Figueiro, & BUllough, 2(02).

Figuur 1.1 Horizontale en verticale verlichlingsslcrklc

Kleurtemperatuur (Tc) is een maat voor de kleur van wit licht. De kJeurtemperatuur
van een lichtbron is gelijk aan de temperatuur van het uitgestraalde licht van de
temper.Huur van een zwart lichaam (black body) dat dezelfde kleur heeft als het licht
van de Iichtbron (Rea, & Fies, 2(x)(). Meestal is de Iichtbron geen zwarte straler en
spreekt men van de gecorreleerde kleurtemperatuur. Oit is een waarde voor de kleur
van een lichtbron die dicht bij de temperatuur van het uilgestraalde licht van een zwart
lichaam Jigt. De eenheid van kleurtemperatuur is Kelvin (K). De kleurtemperatuur
van een lamp is afhankelijk van de spectrale verdeling (hoeveelheid licht per
golfJengte) van de lamp. Bij een lage kleurtemperatuur (bijvoorbeeld 3000 K) heeft
het licht relatief meer lange gOlfJengten in het zichtbare spectrum en dit geeft een
gelige kleur (warm wit licht). Bij een hogere kleurtemperatuur (bijvoorbeeld 5600 K)
is er relatief meer licht met korte gotnengten van het zichtbare spectrum en dit geeft
een blauwige kleur (koel witlicht). In de meeste kantoren is de kleurtemperatuur van
kunstlicht constant en heeft de kleurtemperatuur een waarde van 3000 of 4000 K...
Terwijl de kleurtemperatuur van daglicht varieert gedurende de werkdag tussen 5000
en 10000 K.

In de volgende paragrafen worden de verondecstelde effecten van de
verlichlingssterkte en kleurtemperatuur van licht op het zien, dagelijkse ritme,
welbevinden en de prestatie van kantoormedewerkers besproken.
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BehMfte OM restoralie in kontooromgevingen

1.2 Etreden van (kantoor)verlichting
De effecten van verlichting kunnen worden onderverdeeld in visuele en niet-visuele
effecten. Met niet-visuele effecten worden in dit ondenoek fysiologische en
psychologische effecten van verlichting bedoeld. In figuur 2.2 is een ovenicht
gegeven van de veronderstelde effecten van verlichting. Deze worden in onderstaande
paragrafen besproken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillende effecten
ook elkaar kunnen beinvloeden. De secretie van de hormonen melatonine en cortisol
heeft bijvoorbeetd een invloed op de alertheid en vermoeidheid van mensen. Ook kan
de zichtbaarheid van de taak invloed hebben op de prestatie van mensen.
In dit onderzoek ben ik voomamelijk geinteresseerd in de niet-visuele effecten van
verlichting, in het bijzonder de psychologische effecten, en daa.rom zat maar kort
worden ingegaan op de invloed van verlichting op de visuele perceptie.

Visueel

Verlichting

/ "'-.
Niel-visuee/

Visuele perceptie
• Li..:htbaarhrid

• Conlrol""
• Ilddcrhcid
• KlcuNaameming
• VcrblinJing
• Spit:gcling

Figuur 1.2. Overzicht effecten verlichling

Fysiologisch
• HormoonS(."'Cn:tic

mchlloninc t:n corti<.ol

• Ilanslag
• Lich3:tmstcmpl:r":lIuur

Psychologisch
• Aknhcid
• Vt:nnocidht:id
• Bdwcftc :tan rC'ltJr":uic

• Stt:rnming
• Sl:lapkwalilcit

• Prcq:llic

1.2.1 Licht en visuele perceptie
Het is belangrijk dat kantoormedewerkers voldoende licht hebben om hun taken te
kunnen uitvoeren en geen hinder ondervinden van de verlichting door verblinding of
spiegeling. Er is al veel ondenoek gedaan naar de effecten van kantoorverlichting op
de visuele perceptie van kantoormedewerkers, zeker in vergelijking met ondenoek
naar de fysiologische en psychologische effecten van verlichting (voor een review zie
Boyce, 2003; Rea & Fies, 2(00).

De huidige norm voor de minimale horizontale verlichtingssterkte in kantoren
is 200 tot 750 lux en minimaal 500 lux veor normaal kantoorwerk (lezen. schrijven,
typen en data verwerken; NEN-EN 12464-1, ISO/eIE norm). De normen en
aanbevelingen voor kantoorverlichting zijn voomamelijk gebaseerd op resullaten van
ondenoeken naar de effecten van verlichting op de visuele perceptie (EN 12464-1;
NSVV, 2(03). Bij de normen is echter geen rekening gehouden met
gezondheidsaspecten (NSVV, 2003).

In een langdurig experimenteel onderzoek door Begemann, van den Beld en
Tenner (1997) is gedurende een jaar gekeken naar de voorkeur voor
verlichtingssterkte in relatie tot dagJicht. Kantoormedewerkers moesten gedurende
een (werk)dag de verlichting naar hun voorkeur en gevoel van welbevinden insteJlen.
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/. /ntroductie

De medewerkers hadden gemiddeld een voorkeur voor een horizontale
verlichtingssterkte van de kunst'Verlichting van minimaal 800 lux op hun bureau
ongeacht de daglichtbijdrage. Oit is hoger dan de gestelde nonn van 500 lux voor
kantoorwerkzaamheden (NEN-EN 12464-1). Vit deze resultaten bleek ook dat de
medewerkers een voorkeur hadden voor een variabel lichtniveau gedurende de
(werk)dag, gelijk aan de daglicht cydus, in plaats van een constant niveau zoals bij
daglichtafhankelijke regelingen.

Alertheid en de tijd dat de kantoormedewerkers continu aanwezig waren op de
werkplek hadden een invloed op de voorkeur van de medewerkers voor de
verlicht'ingssterkte (Tops, Tenner, van den Beld, & Begemann, 1998). Medewerkers
die voor een langere tijd in het kantoor aanwezig waren, hadden een voorkeur voor
een hogere verlichtingssterkte dan medewerkers die voor minder lange tijd achter
elkaar in het kantoor waren. Een mogelijke verklaring die hiervoor werd gegeven is
dat mensen licht met een hogere verlichtingssterkte gebruikten (in plaats van
bijvoorbeeld 'een kop koffie') om alen te blijven en vermoeidheid tegen te gaan.

De resultaten van het onderzoek door Begemann et al. (1997) suggereren dat
de verlichting niec aileen een invloed heeft op de visuele perceptie, maar ook een
invloed kan hebben op fysiologische en psychologische fenomenen zoals het
dagelijkse ritme en alenheid van mensen.

1.2.2 Licht en rysiologische effecten
Sinds de ontdekking van niet-visuele fotoreceptoren in het netvlies van mensen
(Brainard et aI., 2(01) is er een toenemende kennis over de fysiologische of
biologische effecten van verlichting. Niet-visuele fotoreceptoren spelen geen rol bij
de visuele perceptie maar deze receptoren reageren wei op licht.

De niet-visuele receptoren zijn lichtgevoelige ganglioncellen die zijn
verbonden met de Suprachiasmatische Nucleus (SeN), de biologische klok van de
hersenen. De biologische klok heeft een ritme van ongeveer 24.5 uur in plaats van het
natuurlijke 24 uur ritme. Licht is een indicator van hel natuurlijke dag-nachtritme en
speell een belangrijke rol in het handhaven van het 24 uur bioritme van mensen. Naast
het synchroniseren van de biologische klok met het naruurlijke dagnachtritme kan
licht oak zorgen voor een fase verschuiving in het circadiaanse ritme van mensen.

De biologische klok heeft een regulerende functie op de productie van de
hormonen melatonine en conisol (van Bommel & van den Beld. 2004; Rea et aI.,
2(02). Melatonine maakt mensen slaperig en minder alen en cortisol zorgt ervoor dat
mensen alel1 en energiek zijn. De hormonen melatonine en cortisol zijn belangrijk
voor het reguleren van fysiologische en psychologische processen tijdens staap
waakzaamheid cydi van mensen (NSVV, 2(03). In figuur 1.3 zijn voorbeelden voor
dagelijkse ritmes van cortisol, melatonine. lichaamstemperatuur en alertheid gegeven.

. . :;.---::." ...............•.: -.. . .
••••.. -........ : '. I. _ .::-:.... : ...

;
::: :;::~..~.::::.<:: /....... \ ..::..\ if ><::." ······· i..:/ .~>-::.

...._ >.: : y::=:.:~~~~: .._ ~~~ ~:::../~ >:: __ :

Md:uvmne

Cortisol

Uchaamsu=mperatuur

.\krthcuJ

• • .. •
Figuur 1.3 Typische circadiaanse rilmes voor cortisol, melatonine. alertheid en lichaamstemperalUur
gedurende Iwee dagen (van Bommel. van den Beld & van Coyen. 2(02).
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Brainard et aJ. (2001) hebben de curve voor de onderdrukking van melatonine bij
verschillende golOengten bepaald (lie figuur 1.4). Uit deze curve blijkt dat de
spectrale gevoeligheid van de niet-visuele receptoren anders is dan de spectrale
gevoeligheid van de visuele receptoren (Brainard et al.. 200 I; Rea et al.. 2(02). De
niet-visuele receptoren zijn het gevoeligst voor het gedeelte van het lichtspectrum met
een korte golOengte (blauwe gedeelte van het zichtbare spectrum; piek rond 460 nm)
terwijl de visuele receptoren overdag het meest gevoelig lijn voor golOengten in het
groengele gedeelte van het zichtbare spectrum (piek rond 555 nm).

"3/\/\
:~0..oci5OO6(X) _.-;100='-~

Figuur 1.4 Curve melalonine onderdrukking (blauwllinks) en curve
spectrale gevoeligheid (roodirechlS) als func:lie van de golflengte in nm
(van Rommel & van den Beld. 2003).

Naast specifieke golflengten vereisen de fysiologische effecten ook een hoge
verJichtingssterkte. Rea et al. (2002) gaven in hun artikel aan dat ongeveer 1000 lux
op het oog nodig is voor het stimuleren van de niet-visuele fotoreceptoren. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het lichtniveau dat nodig is voor het stimuleren van de
niet-visuele fotoreceptoren afhankelijk van de kleurtemperatuur van de verlichting.

Ook de timing en duur van de blootstelling aan licht spelen een belangrijke rol
bij het effect van licht op het bioritme van mensen. In de wintennaanden (kone
dagen) zal verlicht'ing met een hoge verlichtingssterkte en hoge kleurtemperatuur een
gcoter effect hebben op mensen dan in de zomennaanden (Fleischer. Krueger. &
Schierz. 2(01). Lichnherapie met een hoog lichtniveau dat wordt gebruikt tegen
winterdepressie (seizoensgebonden affect depressie; SAD) is hier een voorbeeld van.
Ook is er een verschil tussen blootstelling aan een hoog lichtniveau in de ochtend,
middag en avond (Lewy et al.. 1998). Overdag is de melatonine secretie laag en is de
invloed van de verlichting op de onderdrukking van melatonine klein (Ruger et al.
2(05). Uil onderzoek bleek dat hel conisol niveau loeneeml door blootstelling aan een
hoge verlichtingssterkte in de ochtend maar niel in de avond (Scheer & Buijs, 1999;
Ruger et aI., 2(05).

Verlichting kan dus een invloed hebben op de synchronisatie en
faseverschuivingen van de biologische klok en op de secretie van melatonine en
cortisol. Deze effecten zijn afhankelijk van de kJeurtemperatuur. verlichtingssterkte.
duur en Iijdstip dat de verlichting wordt aangeboden (van Bommel, 2006; Rea et al..
2(02). De fysiologische effecten van verlichting, zoals het reguleren biologische klok
en secretie van honnonen, hebben waarschijnlijk een invloed op psychologische
fenomenen zoals alertheid en vennoeidheid en de gezondheid en het welbevinden van
mensen (van Bommel & van den Beld, 2004).

1.2.3 Licht en psychologische effecteD
In het voorgaande is al aangegeven dat licht er niet aileen voor rorgt dat mensen goed
kunnen zien, maar dat het ook het dagelijkse rione, welbevinden en de preslatie van
mensen kan beinvloeden. Er is een toenemende kennis over de niet-visuele effecten
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van verlichting en een groeiende belangstelling voor 'goede en gezonde' verlichting
die zowel in de visuele als niet-visuele behoeftes van mensen voorziet. Een'goede en
gezonde' verlichting kan mogelijk bijdragen aan het welbevinden en de prestatie van
mensen (Aries, Begemann, & Tenner, 2005; van Bommel & van den Beld, 2004;
Boyce, 2003). Welbevinden is een breed begrip en in dit onderzoek wordt met
welbevinden de mate van alertheid, vermoeidheid, behoefte aan restoratie, stemming
en slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers bedoeld.

In deze paragraaf worden eerst enkele onderzoeken naar de effecten van de
verlichtingssterkte en vervolgens de veronderstelde effecten van de kleurtemperatuur
van verlichting op het welbevinden en de prestatie van kantoormedewerkers
besproken.

In een experimenteel onderzoek naar de effecten van 'biologische-activerende'
verlichting (verlichting met een hoge verlichtingssterkte) op alertheid, concentratie,
stemming en prestatie van gezonde mensen door Grunberger, Linzmayer, Dietzel en
Saletu (1993) zijn participanten voor vier uur tussen 9.00 en 17.00 blootgesteld een
(zeer) hoge verlichtingssterkte (2500 lux) of een lagere verlichtingssterkte (500 lux).
Blootstelling aan een hoog lichtniveau had een positief effect op het
concentratievermogen en de alertheid, het aantal fouten bij een prestatie test en de
stemming van de participanten in vergelijking met blootstelling aan een 'lage'
verlichtingssterkte die voldoet aan de gestelde norm voor kantoorwerkzaamheden en
gebruikelijk is in kantoren.

De positieve invloed van (zeer) hoge verlichtingssterkte (2000 lux of hoger)
op het welbevinden en de prestatie van mensen is ook gevonden in andere
onderzoeken (Badia, Myers, Boecker, & Culpepper, 1991; Kaida, Takahashi, &
Otsuka, 2007). Hierbij moet weI worden opgemerkt dat in deze onderzoeken het
verschil in verlichtingssterkte tussen de verlichtingscondities met een hoge en lage
verlichtingssterkte groot was (> 2000 lux).
In een experiment van Aeischer et al. (2001) is de invloed van het lichtniveau op de
stemming van kantoormedewerkers onderzocht, waarbij is gekeken naar het verschil
tussen 300 lux en 500 lux. Uit de resultaten bleek dat een hogere verlichtingssterkte
(500 lux) leidde tot een positievere stemming bij de kantoormedewerkers dan een
verlichtingsterkte van 300 lux. Dus ook een kleiner verschil in verlichtingssterkte kan
alleiden tot een verschil in stemming.

De verlichtingssterkte in boven beschreven onderzoeken is de horizontale
verlichtingssterkte. Echter, voor niet-visuele effecten van verlichting is de
verlichtingssterkte op het vlak van het oog, dus de verticale verlichtingssterkte,
belangrijk. Uit de resultaten van een veldstudie door Aries et al. (2003) bleek dat er
een correlatie was tussen de verticale verlichtingssterkte op ooghoogte en de
vermoeidheid en slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers. Medewerkers in
kantoren met een hoge verticale verlichtingssterkte gaven aan dat ze zich minder
vermoeid voelden en een betere slaapkwaliteit hadden.

Partonen en Lonnqvist (2000) vonden ook een verbetering in de stemming en
vitaliteit van gezonde mensen met en zonder SAD door regelmatige blootstelling aan
een hoge verticale verlichtingssterkte. Dit onderzoek was een veldstudie waarbij de
participanten gedurende vier weken (minimaal 1 uur per dag en vijf dagen per week)
zijn blootgesteld aan verlichting met een hoge verlichtingssterkte (2500 lux) en een
hoge kleurtemperatuur (6500 K).
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De resultaten van bovenstaande onderzoeken laten dus zien dat verlichtingssterkte van
de verlichting een invloed kan hebben op de alertheid, vermoeidheid, stemming,
slaapkwaliteit en prestatie van mensen.

Naast inzicht over de invloed van verlichtingssterkte op het welbevinden en de
prestatie van mensen, is er ook een toenemende kennis over de effecten van
kleurtemperatuur op de alertheid, vermoeidheid, stemming en prestatie van mensen.

Een veldstudie door Mills, Tomkins en Schlangen (2007) naar de effecten van
kantoorverlichting op medewerkers heeft aangetoond dat een (zeer) hoge
kleurtemperatuur (17000 K) kan leiden tot verbeteringen in het welbevinden en de
prestatie bij callcenter medewerkers. Medewerkers die zijn blootgesteld aan een hoge
kleurtemperatuur gaven aan dat ze zich minder vermoeid voelden, beter konden
concentreren en alerter en vitaler waren gedurende veertien weken van de veldstudie
in vergelijking met de warmwit verlichtingsconditie (2900 K).

Een vergelijkbaar effect is gevonden in een experiment door Fleischer et al.
(2001) waarin het verschil tussen de hoge en lage kleurtemperatuur minder groot was.
In hun onderzoek was het activatieniveau (arousal) van de kantoormedewerkers bij
koe1wit licht (5600 K) hoger dan bij blootstelling aan warmwit licht (3000 K).

Deze resultaten zijn echter in tegenstelling met onderzoek door Knez (2001).
In dit experiment had warmwit licht (3000 K) een positieve invloed op het korte
termijn geheugen en het focussen van aandacht bij het oplossen van problemen in
vergelijking met de koelwit lichtcondities (4000 Ken 5500 K).

Onderzoeken naar de effecten van verlichting op stemming tonen aan dat de
kleurtemperatuur ook een invloed kan hebben op de stemming van participanten,
echter de resultaten zijn niet consistent (Knez, 1995; Knez, 2001; Knez & Kers,
2000). Een mogelijke verklaring die hiervoor werd gegeven is dat individuele
verschillen zoals leeftijd en geslacht een invloed hebben op de evaluatie of emotionele
betekenis van de verlichting en daarmee het effect van de verlichting op stemming
beinvloeden (Knez & Kers, 2000).

Uit de resultaten van voorgaande onderzoeken blijkt dat verlichting met een hoge
verlichtingssterkte en/of een hoge kleurtemperatuur een positief effect kan hebben op
de alertheid, vermoeidheid, slaapkwaliteit en prestatie van kantoormedewerkers. Ret
effect van verlichting op stemming is echter onduidelijk omdat de resultaten niet
consistent waren. Ook moet worden opgemerkt dat het merendeel van de onderzoeken
naar de psychologische effecten van de verlichtingssterkte en kleurtemperatuur
laboratorium onderzoeken zijn, met als nadeel dat mensen daarin slechts een korte
periode aan de lichtcondities zijn blootgesteld.
Deze onderzoeken beginnen inzicht op te leveren over de effecten van constante
verlichting, of kortdurende effecten van verlichting, op het welbevinden en de
prestatie van mensen. Echter, over de effecten van dynamiek van (kantoor)verlichting
door de dag heen is veel minder kennis.

In een onderzoek naar de effecten van variabele verlichting op stemming en prestatie
in kantooromgevingen door Vallenduuk, Aarts, Begemann en Tenner (1999) werden
participanten gedurende een werkdag blootgesteld aan dynamische of constante
verlichting. Bij de dynamische verlichtingsconditie varieerde de verlichtingssterkte
gebaseerd op de dynamiek van daglicht. Uit de resultaten van dit experiment bleek dat
de dynamische verlichtingsconditie (200-2100 lux) leidde tot een positievere
stemming en hoger activatieniveau (arousal) dan constante lichtconditie (1200 lux).
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Oit komt overeen met resultaten in de studie van Begemann et al. (1997; zie paragraaf
1.2.1). Beide onderzoeken laten zien dat licht mensen kan stimuleren en een variabele
verlichtingsconditie kan bijdragen aan een stimulerende en plezierige omgeving voor
kantoonnedewerkers.

Boyce et al. (1997) deden onderzoek naar de invloed van gesimuleerd daglicht
op de prestatie en stemming van medewerkers tijdens nachtdiensten (van 0.00 tot
8.(0). Uit de resultaten bleek dat de panicipanten beter presteerden bij blootstelling
aan een hoge verlichtingssterkte (2800 lux) en een variabele verlichtingssterkte
waarbij de verlichtingssterkte afnam van 2800 lux naar 200 lux gedurende de
nachtdienst in vergelijking met een lage verlichtingssterkte (250 lux) en een
toenemende verlichtingssterkte (200·2800 lux). Ous een hoge verlichtingssterkte in
het begin van de nachtdienst leidde tot een hoger activatieniveau (arousal) en betere
prestaties bij de participanten. Oit is een indicatie dat Iicht mensen kan stimuleren en
dat het tijdstip van blootstelling aan een hoog lichtniveau een invloed heeft op dit
effect. Er moet wei worden opgemerkt dat dit onderzoek '5 nachts is uitgevoerd
waardoor het moeilijk is om de effecten van verlichting te generaliseren naar een
situatie overdag. '5 Nachts zuBen de psychologische effecten van verlichting
waarschijnlijk groter zijn dan overdag omdat mensen '5 nachts als gevolg van het
circadiaanse ritme vennoeider en minder alert zijn (zie figuur 1.3).

Naast deze experimenten waarin de panicipanten gedurende I dag werden
blootgesteld aan dynamiek in de verlichting, is er ook een veldonderzoek gedaan naar
het effect van dynamiek in verlichting op het welbevinden van kantoonnedewerkers
en de evaluatie van de kantoorverlichting door Fleischer et al. (2001). De verlichting
varieerde in dit onderzoek afhankelijk van het tijdstip van de dag en het weer
(bewolkt of heldere lucht). De resultaten toonden aan dat dynamiek in de verlichting
een positief effeci had op het subjectieve welbevinden van kanloonnedewerkers en
hun tevredenheid met de verlichting.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat. naast het effect van een hoge
verlichtingsslerkte en kleurtemperatuur, dynamiek in de verlichting een positief effect
kan hebben op het welbevinden en de prestatie van mensen.

Traditioneel is de lichtsituatie in kantoren gedurende de dag - ahhans als
gevolg van kunstlicht - constant. maar buiten verandert de lichtsituatie in intensiteit
en kleur als gevolg van hel weer, seizoen en tijdstip van de dag. Oit fenomeen wordt
in nieuwe kunstlichtinstallaties gebruikt of zelfs verslerkt ingezet. Een voorbeeld
hiervan zijn dynamische verlichtingssystemen van Philips.

t.3 Dynamische verlichling
Dynamische verlichting van Philips is verlichting waarbij de verlichtingssterkte en
kleurtemperaluur varieren volgens een protocol gedurende de werkdag. Hel idee is dat
dynamische verlichting. net zoals daglicht. een positief effect heeft op het
welbevinden en de prestatie van mensen. Om de positieve effecten van daglicht in de
kantoren te brengen op de tijdstippen dal er behoefte is aan extra stimulatie. wordt de
dynamiek van daglicht versterkt ingezeL In figuur 1.5 is een curve afgebeeld die een
mogelijke cyclus voor de dynamiek in kJeurtemperatuur en verlichtingssterkte
beschrijft. Het getoonde lichtscenario is gebaseerd op het bioritme van mensen (zie
figuur 1.3). Om mensen te stimuleren op de momenten van de dag dat het nodig is.
worden ze blootgesteld aan een hoge verlichtingsslerkte gecombineerd met een hoge
kleurtemperatuur. zodat ze goed hun aandacht kunnen focussen op hun taak en rich
prettig voelen.
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In de ochtend en na de lunch (waar vaak sprake is van de beruchte 'after·lunch dip')
zorgt een hoge verlichtingssterkte gecombineerd met een hoge kleurtemperatuur (koet
wit licht) voor een stimulerende en activerende kantooromgeving. Een lagere
intensiteit met cen lage kleurtemperatuur (wann wit Iicht) zorgt voor een ontspannen
ambiance in de kantooromgeving voor en tijdens de lunch en aan het einde van de
middag (Philips Lighting, 2005).

_ Koellichl (5600 K)
Warm ticht (3(XK1 K)--

'N

-
'N

<,. 12:" ,,,. ,..
Figuur 1.5 Curve van ceo mogelijke dynamiek in verhchlingSSlerkle en kleurtemperaluur.

Verwachl wordt dat dynamische verlichling een positieve invloed heen op het
bioritme en daarmee op het welbevinden, de gezondheid en de preslatie van de
kantoorrnedewerkers. Oit zou bijvoorbeeld belekenen dat de kanloormedewerkers in
de dynamische verlichtingsconditie alerter zijn, dus beter hun aandacht kunnen
focussen op hun taak en minder last hebben van aandachtsvermoeidheid in
vergelijking met een constante verlichtingsconditie. Verwacht wordt dus dat de
behoefte aan resloratie in kantoren met een dynamische verlichlingsconditie lager zal
zijn dan de behoefte aan restoralie in kantoren met een constante verlichtingsconditie.

1.4 Sehoefte aan rcstoratie
Fysieke, emotionele en cognitieve spanning (strain) kan leiden tot uitputting van
functionele processen en mentale capaciteiten. Restoratie is het proces waarbij de
venninderde funclionele processen en afgenomen adaptieve psychologische
capaciteiten van mensen, veroorzaakt door dagelijkse werkzaamheden en Iaken,
worden hersleld (Hartig & Staats, 2003; 2005). Gedurende een werkdag kunnen
kantoormedewerkers verrnoeid raken of zich suf voelen. De medewerkers kunnen dan
een behoefte aan restoratie hebben en zullen slappen ondememen om hun afgenomen
psychologische capaciteiten te herstellen. Welke psychologische capacileilen zijn
afgenomen is afhankelijk van de dagelijkse werkzaamheden en taken. Ais mensen
bijvoorbeeld gedurende een langere periode hun aandacht focussen op een taak kan
dit leiden tot aandachtsvermoeidheid. Het kost 'mentale' inspanning om aandacht te
focussen (directed attention; Kaplan & Kaplan, 1989). De capacileit om aandacht te
focussen neemt na langdurig of intens gebruik af (Berto, 2005) en dit leidt tot
aandachtsvermoeidheid. Mensen met aandachtsvennoeidheid kunnen zich minder
goed concentreren, maken meer fouten en zijn gemallelijker afgeleid van hun taak
(Staats, Kieviel, & Hartig, 2003).

Het is belangrijk dat kantoormedewerkers hun aandacht goed kunnen focussen
op hun Iaak. zich prenig en niet vennoeid voelen. Ais medewerkers last hebben van
aandachtsvennoeidheid eolof stress kan dit negatief zijn voor hun welhevinden en
prestatie.
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1.5 Maten voor behoefte aan restoratie
Uit de literatuurstudie naar psychologische effecten van verlichting bleek dat licht een
invloed kan hebben op de alertheid, vennoeidheid, stemming, slaapkwaliteit en
prestatie, en dus ook op de behoefte aan restoratie, van medewerkers (zie paragraaf
1.2.3). Het merendeel van deze onderzoeken is experimenteel en leveren dus inzicht
in mogelijke effecten van constante verlichting of kortdurende effecten van
verlichting. Om te zien of verlichting, in het bijzonder dynamische verlichting, zoals
verwacht ook daadwerkelijk een positieve invloed heeft op het welbevinden en de
prestatie van medewerkers in 'echte' kantoren, zal een longitudinale veldstudie
worden gedaan in een onlangs gerenoveerd kantoorgebouw (Westraven) van
Rijkswaterstaat te Utrecht. In deze veldstudie worden de psychologische effecten van
dynamische kantoorverlichting, in vergelijking met constante verlichting (500 lux en
3000 K), onderzocht. Het is daarvoor weI belangrijk om betrouwbare en valide maten
te hebben om deze effecten ook daadwerkelijk te meten.

Er zijn verschillende methoden, zoals vragenlijsten, observaties en
fysiologische metingen, om de psychologische effecten van verlichting op
kantoonnedewerkers te meten. Om de effecten van verlichting over een langere
periode in een veldstudie met een groot aantal participanten, zoals bij Westraven, te
meten is men echter beperkt in de methoden die gebruikt kunnen worden. In deze
paragraaf zullen enkele maten voor het meten van behoefte aan restoratie en
theoretisch gerelateerde constructen worden besproken die gebruikt kunnen worden in
een veldstudie. Deze maten zijn gevonden in literatuur over de effecten van
verlichting, waarvan enkele onderzoeken zijn beschreven in paragraaf 1.2.3, en
vennoeidheid op het werk.

De Vries et al. (2003) hebben zes veelgebruikte schalen om vennoeidheid te meten
met elkaar vergeleken op basis van betrouwbaarheid en validiteit en concludeerde dat
de Fatigue Assessment Scale (FAS; Michielsen, de Vries, & van Heck, 2003) de
meest geschikte methode is om vennoeidheid te meten in werkpopulaties. Uit de
resultaten bleek ook dat de zes maten, waaronder de FAS en ook de herstelbehoefte
schaal (van Veldhoven & Broersen, 2003), een goede betrouwbaarheid en validiteit
hebben. De herstelbehoefte schaal is een maat voor vennoeidheid op het werk en
bestaat uit stellingen naar herstelbehoefte.
De FAS en herstelbehoefte schaal zijn, evenals Groningse slaapkwaliteit schaal
(GSKS; Meijman, de Vries-Griever, de Vries, & Kampman, 1985), veelgebruikte
schalen die ook in de vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA) zijn
opgenomen. Deze vragenlijst is ontwikkeld om stress op het werk en beleving van de
werksituatie te meten (van Veldhoven & Meijman, 1994).

De Karolinska Sleepiness Scale (KSS; Akerstedt & Gillberg, 1990) is ook een
maat voor vennoeidheid en is veel gebruikt in onderzoek naar de fysiologische
effecten van verlichting. Deze schaal bestaat uit 1 item en is dus een snelle maar
onbetrouwbare manier om vennoeidheid te meten. De KSS is onder andere gebruikt
door RUger et al. (2005; zie paragraaf 1.2.3). In dit experiment is met deze schaal een
effect van het lichtniveau op de slaperigheidlvennoeidheid van de participanten
gemeten in de verwachte richting.
In dit experiment is ook een Visual Analogue Scale (VAS-F) gebruikt om de
vennoeidheid van de participanten te meten. Met deze schaal is ook een vergelijkbaar
effect van het lichtniveau op de vennoeidheid gemeten. Bij een VAS schaal moeten
participanten op een lijnstuk van 10 cm van bijvoorbeeld 'helemaal niet' tot 'extreem'
vennoeid aangeven hoe vennoeid ze zich voelen. Een nadeel van een dergelijke
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schaal is dat de partlclpanten zelf de betekenis van de lengte van een lijnstuk
toekennen. Dus de scores zijn afhankelijk van de manier waarop de participanten
antwoord geven, waardoor het lastig is om de antwoorden met elkaar te vergelijken.

De hierboven beschreven maten voor vermoeidheid bestaan uit evaluatieve
stellingen naar (symptomen van) vermoeidheid waarvoor de participanten moeten
aangeven of de stellingen (en in welke mate deze) voor hen van toepassing zijn. Voor
mensen is het vaak lastig om te beoordelen hoe alert of vermoeid ze zich voelden over
een bepaalde tijdspanne en dit met een numerieke score weer te geven. Het nadeel van
deze maten is dus dat ze subjectief zijn en berusten op introspectie.

Naast herstelbehoefte en vermoeidheid is stemming ook een theoretisch gerelateerd
construct voor behoefte aan restoratie. Ben veelgebruikte schaal om stemming te
meten is de Positive and negative affect schedule (PANAS; Watson, Clarck &
Tellegen, 1988). Echter uit onderzoeken naar de effecten van verlichting op stemming
en prestatie door Knez (1995; 2001) bleek dat de resultaten voor de effecten van
verlichting op stemming gemeten met de PANAS niet consistent waren en werd het
gebruik van de PANAS voor lichtonderzoek in twijfel getrokken.

In onderzoek door Heerwagen (1990) is de Profile of mood states (POMS;
McNair, LoIT, & Droppleman, 1981) gebruikt om de effecten van verlichting op
stemming te meten. In dit experiment had het lichtniveau een invloed op de stemming
van de participanten in de verwachte richting.
In een literatuurstudie door O'Connor (2004) zijn de resultaten van verschillende
schalen voor stemming geevalueerd en met elkaar vergeleken. De conc1usie was dat
de energieschaal en vermoeidheidschaal van de POMS daadwerkelijk gevoel van
energie en vermoeidheid meten en dat de POMS een geschikte maat is voor
momentane stemming.

Zowel de PANAS als de POMS bestaan uit de items die verschillende
gevoelens en emoties beschrijven, waarvoor participanten moeten aangeven op een
Likert-schaal van 'helemaal niet' tot 'extreem' of deze voor hen van toepassing zijn.
Bij deze schalen moeten de participanten dus hun stemming evalueren en bepalen
wanneer ze zich bijvoorbeeld 'een beetje', 'nogal' of 'erg' vermoeid voelen.

Een andere veelgebruikte maat voor stemming is de Pleasure, Arousal and
Dominance schaal (PAD; Mehrabian & Russell, 1974) en deze maat bestaat uit
verschillende bipolaire schalen, zoals tevreden-geergerd (pleased-annoyed) en
gestimuleerd-relaxed (stimuated-relaxed). Deze maat is gebruikt in onderzoek door
Fleischer, et al. (2001; zie paragraaf 1.2.3) waarmee een significant verschil in
stemming is gemeten in de verwachte richting. Boyce et al. (1997) hebben deze maat
ook gebruikt en vonden aIleen een significant effect van het lichtniveau en dynamiek
in de verlichting op de arousal dimensie. In onderzoek van Veith en Newsham (2000)
had de verlichting geen effect op de scores van PAD schalen maar was er weI een
verschil in de ochtend en middag waarschijnlijk veroorzaakt door vermoeidheid.
Een nadeel van deze maten voor stemming is dat ze, net zoals boven beschreven
maten voor vermoeidheid, subjectief zijn en gebaseerd zijn op introspectie.

1.6 Rationale voor een gedragsgebaseerde behoefte aan restoratie schaal
Om de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers in een veldstudie te meten is
in dit onderzoek een gedragsgebaseerde motivatieschaal ontwikkeld en getoetst. Het
idee is dat de nieuwe schaal de motivatie om te restoreren, met andere woorden de
behoefte aan restoratie, van kantoormedewerkers meet op basis van de frequentie
waarmee restoratieve activiteiten worden uitgevoerd en is gebaseerd op wat Kaiser,
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Byrka en Hartig (2008) Campbell's paradigma noemen. Volgens dit paradigma is er
een directe relatie tussen de attitude (ofweI motivatie) en het gedrag van mensen;
attitude-gedrag consistentie. Het gedrag van een persoon is afhankelijk van de
motivatie en de kosten om het gedrag uit te voeren. Dus motivatie wordt gezien als
een gedragsdispositie.

De nieuwe schaal is een gedragsgebaseerde schaal en bestaat uit meerdere
gedragingen, die kantoormedewerkers kunnen uitvoeren, om hun behoefte aan
restoratie te vervullen (zie Haans, Kaiser, & de Kort (2007) en Kaiser & Wilson
(2004) voor vergelijkbare toepassingen in twee verschillende domeinen). Dus de
items van de behoefte aan restoratie schaal bestaan uit gedragsmiddelen (behavioral
means) die kantoormedewerkers kunnen uitvoeren om hun doel, restoratie, te
bereiken.

Een gedrag kan verschillende motivaties hebben, echter door te vragen naar
een set van gedragingen kan de attitude of motivatie, in dit geval de behoefte aan
restoratie, van de kantoormedewerkers op een betrouwbare en valide wijze worden
bepaald. Mensen kunnen namelijk verschillende stappen ondememen om een bepaald
doel, zoals restoratie, te bereiken. Kantoormedewerkers die een behoefte aan
restoratie hebben zullen gemotiveerd zijn om de gedragingen met als doel restoratie
uit te voeren. Als een medewerker een hoge behoefte aan restoratie heeft, zal hij of zij
meerdere stappen of restoratieve activiteiten uitvoeren om zijn of haar afgenomen
adaptieve psychologische capaciteiten te herstellen. Terwijl een medewerker met een
lage behoefte aan restoratie weinig stappen zal ondememen of moeite doen om te
herstellen van bijvoorbeeld aandachtsvermoeidheid.

De stappen die een kantoormedewerker ondemeemt om zijnlhaar behoefte aan
restoratie te vervullen zijn ook afhankelijk van de inspanning die het kost om de
gedraging uit te voeren. De moeite of inspanning die het kost om een bepaald gedrag
uit te voeren is afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen die de situatie biedt.
Hierbij valt te denken aan zowel fysieke als psychologische kosten. Deze kosten zijn
gelijk voor aIle personen, ongeacht hun behoefte aan restoratie. Dus de 'moeilijkheid'
van een bepaald gedrag is onafhankelijk van de motivatie van de kantoormedewerkers
en wordt enkel bepaald door de situatie waarin het gedrag plaatsvindt.

De waarschijnlijkheid dat een kantoormedewerker bepaalde restoratieve
gedragingen uitvoert is dus afhankelijk van zowel de behoefte aan restoratie van de
medewerker als de 'moeilijkheid' van de gedragingen.
Dit idee is consistent met het Rasch model (Kaiser et aI, 2008). Dit model kan
beschreven worden met de formule (Embretson & Reise, 2000):

In (
Pij

(Formule 1.1)
I - Pij

In dit model is de waarschijnlijkheid op een bepaald gedrag (Pij) afhankelijk van de
motivatie van de persoon (8i ), in dit geval de behoefte aan restoratie, en de
moeilijkheid van het gedrag (8j ). Met de moeilijkheid van het gedrag wordt de moeite
of inspanning dat het kost om het gedrag uit te voeren bedoeld. Als de motivatie van
de persoon gelijk is aan de moeilijkheid van het item, is de kans dat de persoon
aangeeft dat het item voor hem of haar van toepassing is 50% (In 1 =0).

De moeilijkheid van de gedragingen wordt niet bepaald op basis van
subjectieve evaluaties van de kantoormedewerkers maar wordt geschat met het aantal
participanten dat het gedrag uitvoert. Verwacht wordt dat hoe meer mensen een
gedrag uitvoeren, des te minder inspanning het kost om het gedrag uit te voeren.
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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

In het huidige onderzoek probeer ik volgens deze rationale een 'behoefte aan
restoratie' schaal te construeren, met andere woorden een lijst van gedragingen met
oplopende moeilijkheid, die mensen in kantoren zullen uitvoeren, en meer naarmate
ze meer behoefte aan restoratie hebben. Het feit dat het een gedragsgebaseerde schaal
is, is een groot voordeel ten opzichte van traditionele maten omdat deze schaal niet
gebaseerd is op introspectie. Daarbij komt dat de scores objectief worden toegekend
met behulp van het Rasch model waarbij het algoritme gebaseerd is op de hoogste
waarschijnlijkheid van de antwoorden (maximum likelihood approach).

Het doel van dit onderzoek is dus het ontwikkelen en valideren van een maat
voor de behoefte aan restoratie om de effecten van verlichting op adaptieve
psychologische capaciteiten mee te meten in een veldstudie. Dit leidt tot de volgende
onderzoeksvraag:

Is het mogelijk om de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers op een
betrouwbare en valide wijze te meten met behulp van een gedragsgebaseerde
motivatieschaal?

Om te zien of de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers kan worden
gemeten met behulp van een gedragsgebaseerde motivatie schaal, zal in dit onderzoek
worden onderzocht of de ontwikkelde schaal gekalibreerd kan worden als een
betrouwbare eendimensionale schaal met oplopende moeilijkheidsgraad en of de
schaal ook daadwerkelijk de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers meet.
Tenslotte zal worden onderzocht of de ontwikkelde schaal een gevoelige maat is voor
de effecten van verlichting op kantoormedewerkers. In dit onderzoek is de nieuwe
schaal samen met bestaande maten afgenomen bij kantoren met verschillende
verlichtingscondities (lichtinstallaties met of zonder beeldschermarmaturen) om de
validiteit en gevoeligheid van de schaal te bepalen. Verwacht wordt dat medewerkers
die werken in kantoren met beeldschermarmaturen een lagere behoefte aan restoratie
hebben dan medewerkers die werken in kantoren zonder beeldschermarmaturen.
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2. Ontwikkeling gedragsgebaseerde schaal

In hoofdstuk 1 is de rationale voor een gedragsgebaseerde schaal besproken om de
psychologische effecten van verlichting, in het bijzonder dynamische verlichting, op
kantoormedewerkers te meten in een veldstudie. De nieuwe schaal meet de
frequenties van de gedragingen die kantoormedewerkers uitvoeren om afgenomen
psychologische capaciteiten te herstellen van. Op deze manier wordt de motivatie,
behoefte aan restoratie, van kantoormedewerkers gemeten om te herstellen van
afgenomen adaptieve psychologische capaciteiten.

De items van de nieuwe schaal zijn geformuleerd op basis van zowel de
literatuur (o.a. Haans et aI., 2007; Aries et aI., 2005; Hartig et aI., 2003), als korte
interviews met kantoormedewerkers en gesprekken met experts.

Haans et al. (2007) hebben, op een vergelijkbare wijze als in dit onderzoek,
twee gedragsgebaseerde motivatieschalen ontwikkeld en gevalideerd als maten voor
de behoefte aan privacy en behoefte aan sociale interactie in kantooromgevingen.
Twee items van de ontwikke1de schaal, 'Ik meld me ziek, terwijl ik niet ziek ben' en
'Ik ga naar het toilet, ook al is dit niet noodzakelijk', zijn afkomstig van de behoefte
aan privacy schaal.

Enkele gedragingen van de nieuwe schaal zijn ook gebaseerd op de vragenlijst
die is gebruikt in het onderzoek door Aries et al. (2005) naar de niet-visuele effecten
van verlichting op kantoormedewerkers. De items zijn gebaseerd op de vraag 'Wat
doet u als u zich moe of minder alert voelt tijdens uw werk?' met als
antwoordmogelijkheden 'lets eten of drinken', 'Veranderen van activiteit
(bijvoorbeeld schrijven i.p.v. lezen)', 'Naar buiten kijken', 'Stukje lopen' en 'Praatje
maken'.

Drie gedragingen, zoals 'Ik ga naar een natuurlijke omgeving', zijn
geinspireerd op het feit dat natuur gebruikt kan worden om te restoreren. De
aandachtsherstel theorie (Attention Restoration Theory, ART) door Kaplan en Kaplan
(1989) en stress reductie theorie van Ulrich poneren dat mensen sneller herstellen in
natuurlijke omgevingen. Dit is ook aangetoond in onderzoek naar de invloed van
natuurlijke en stedelijke omgevingen op de restoratie van mensen (Staats, Kieviet, &
Hartig, 2003; Hartig et aI., 2003).

De items zijn ook gebaseerd op interviews met kantoormedewerkers. Om te
inventariseren welke kleine en grote gedragingen, met andere woorden welke
gedragingen die weinig en veel inspanning kosten, kantoormedewerkers uitvoeren
wanneer ze behoefte hebben aan restoratie zijn korte interviews gehouden met 11
kantoormedewerkers. Deze interviews bestonden uit vragen over wat de medewerkers
doen als ze zich niet kunnen concentreren op de taak, als ze zich vermoeid voe1en en
als ze zich gestresst voe1en op het werk.

Op basis van de resultaten van deze interviews en de literatuur is een lijst met
gedragingen opgesteld die vervolgens is besproken met experts en aangepast waar
nodig om de lijst met gedragingen zo volledig mogelijk te maken. Deze gedragingen
konden worden onderverdeeld in verschillende categorieen: werkgerelateerde
gedragingen, afleiding, zich afsluiten, fysieke beweging, sociale gedragingen,
medicatie en natuurlijke ervaring. De gedragsgebaseerde items zijn zo geformuleerd
dat het doel van de gedragingen restoratie is. In tabel 2.1 zijn de 37
gedragsgebaseerde items van de ontwikke1de schaal gegeven.
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Werkgerelateerde gedragingen
• Ik verander van taak
• Ik vermijd taken waarbij ik moet lezen
• Ik neem een korte extra pauze
• Ik zit maar werk bewust niet

(bijv. dagdromen, naar scherm staren)

• Ik neem vrij
• Ik meld me ziek, terwijl ik niet ziek ben
• Ik ga naar het toilet, ook al is dit niet noodzakelijk
• Ik ga eerder naar huis dan gepland
• Ik vraag een collega om me te helpen

Zich afsluiten
• Ik ga in een rustigere ruimte zitten
• Ik gebruik oordopjes / koptelefoon
• Ik sluit even mijn ogen
• Ik ga thuis werken
• Ik neem de telefoon niet op
• Ik ga vroeg slapen

Sociale gedragingen
• Ik ga een praatje maken met een collega
• Ik ga buiten wandelen met coIlega' s
• Ik check mijn prive e-mail
• Ik verstuur een sms
• Ik bel naar iemand (niet voor werk)
• Ik zeg een afspraak met vrienden, familie of een vereniging af

Afleiding
• Ik ga mijn bureau opruimen
• Ik ga een klusje doen
• Ik lees de krant
• Ik speel een speIletje op de computer
• Ik surf op internet
• Ik ga even iets halen of neem iets te etenldrinken

(bijv. drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
• Ik kijk even naar buiten

Fysieke beweging
• Ik doe iets om weer actief te worden (bijv. ga rechtop zitten,

rek me even uit, wrijf door mijn ogen)
• Ik ga sporten
• Ik ga aIleen buiten wandelen
• Ik volg de aanwijzingen van een anti-RSI programma op

Natuurlijke ervaring
• Ik ga naar een natuurlijke omgeving
• Ik heb planten meegebracht naar mijn kantoor
• Ik verzorg planten op kantoor

Medicatie
• Ik neem (voedings)supplementen in
• Ik neem aspirine in

Tabel 2.1 Gedragsmiddelen voor psychologische restoratie van kantoormedewerkers



2. OfllWikk~/iflg g~dragsg~bau~rd~ schaal

Vervolgens is per gedraging de antwoordschaal bepaald en op basis hiervan zijn de
gedragingen onderverdeeld in vijf groepen met ieder een eigen inleiding en
antwoordschaal, onder andere om de spreiding van antwoorden te optimaliseren, het
antwoordgemak te vergroten, en sociale wenselijkheid te minimaliseren (zie
Appendix A, vraag I tim 5).

De eerste vraag bestaat uit tien gedragingen die in het algemeen niet tot
kemtaken van kantoonnedewerkers behoren, maar vaak weI deel uitmaken van de
dagelijkse routine op kantoor, zoals '[k ga een praatje maken met een collega'. De
antwoordschaal van deze vraag is een 5-puntsschaal met nooit, zelden, soms, vaak en
heel vuk als antwoordmogelijkheden.

De antwoordschaal van de tweede vraag is hetzelfde als bij de eerste vraag.
Echter de gedragingen zijn verdeeld over twee vragen omdat de items van de tweede
vraag gedragingen beschrijven die als sociaal onwenselijk kunnen worden beschouwd
op kantoor. Een voorbeetd van de items is 'Ik speel een spelletje op de computer'. Om
sociale wenselijkheid Ie minimaliseren is in de instructie aangegeven dat de
gedragingen, ondanks dat ze niet direct gerelateerd zijn aan kantoorwerkzaamheden,
toch zeer gebruikelijk zijn voor kantoonnedewerkers.

De gedragsgebaseerde items van de derde vraag beschrijven gedragingen die
over het algemeen niet dagelijks of zelfs wekelijks zullen voorkomen, zoals 'Ik ga
eerder naar huis dan gepland'. Het is waarschijnlijk lastig voor de paJticipanten om
precies aan te geven hoe vaak zij dit doen. Daarom is bij deze ge<1ragingen gekozen
voor een 2·puntsschaal met antwoordmogelijkheden waren 'dit gebeurt nooit of
zelden' en 'dit gebeuJt soms ofvaak'.

De antwoordschaal voor de gedragingen van de vierde vraag is specifieker met
antwoordmogelijkheden 'nooit', 'minder dan I keer per maand', 'enkele keren per
maand', 'meerdere keren per week' en 'minstens I keer per dag'. De items
beschrijven gedragingen waarvoor mensen kunnen aangeven of ze dit maandelijks,
wekelijks of dagelijks doen. Een voorbeeld van deze gedragingen is ilk ga buiten
wandelen met collega's'.

Vraag vijf bestaat uit drie gedragingen waarvoor het voornamelijk van belang
was of deze van toepassing waren voor de participant, bijvoorbeeld 'lk volg de
aanwijzingen van een anti·RSI programma op'. De antwoordmogelijkheden voor
deze drie gedragingen zijn 'ja' en 'nee'.

Voor aile items van de gedragsgebaseerde schaal is ook de
antwoordmogelijkheid 'geen antwoord mogelijk' opgenomen. Deze antwoordoptie
kan worden gekozen als de participant om welke reden dan ook de vraag niet kan
beantwoorden.
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3. Methode studie 1
'Validalie van gedragsgebaseerde behoerte san restoralie schaal'

Naast het ontwikkelen van een nieuwe schaal, is in dit onderzoek onderzocht of de
gedragsgebaseerde schaal een betrouwbare en valide maat is voor de behoefte aan
restoratie van kantoonnedewerkers. In dit hoofdstuk zal de methode voor studie I. het
kalibreren en valideren van de behoefte aan restoratie schaal, worden besproken.

3.10pzet
Oit onderzoek is een survey gebaseerde studie in kantoren met verschillende
verlichtingscondities. In deze studie is een vragenlijst. bestaande uit de nieuwe schaal
samen met een aantal andere schaJen, afgenomen bij kantoonnedewerkers om de
gedragsgebaseerde schaal te kalibreren en om te lien of deze schaal ook
daadwerkelijk de behoefte aan restoratie meet.

3.2 Participanten en kantoren
In lotaal hebben 278 van de 559 (49.5%) medewerkers van acht verschilJende
kanloren de vragenlijst ingevuld. waarvan 158 mannelijke en 113 vrouwelijke
medewerkers. Zeven medewerkers hebben hun geslacht en leeftijd niet ingevuld. De
leeftijd van de overige kanloonnedewerkers varieerde van 21 tot 64 jaar (M =35.7 en
S.D. = 10.0). De dagelijkse taken van de kanloonnedewerkers bestonden
voomameJijk uit lezenlschrijven, computerwerk en communiceren of een combinatie
van deze taken.

Dertien kantoren lijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij is
getracht om kantoren te benaderen met vergelijkbare kantooromgevingen en
werkzaamheden, maar die verschilden in verlichtingscondities. Hiervan hebben achl
kanloren uiteindelijk deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemende kantoren zijn
makelaarskantoren, kantoren van bouwbedrijven, een verzekeringsmaatschappij en
onderzoeksinstituten. In figuren 3.1.1 tim 3.1.8 staan fOlo's van de acht kantoren.

F;.p.. 3.1.:1 K.amocw BFipw3.1.1 K.mt.oorA
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Figuur 3.1.6 KanLoOfF

Ficuur 3.1.7 KwoOl" 0 Figuur3.1 J KantoOl"H

In tabel 3.1 Slaat het aantal medewerkers dat is benaderd en heeft deelgenomen aan dit
onderzoek per kantoor gegeven. In deze label is te zien dat het aantal medewerkers en
de response ratio verschilden per kantoor.

Kanloor
A
B
C
o
E
F
G
H

Aanls! medewerkers
Benadenl D~I enomen

17 14
23 22
15 9
37 32
32 20
25 19
60 38

350 124

Response ratio
in nrocenlen

82.4
95.7
60.0
86.4
62.5
76.0
63.3
35.4

Om de verlichting te karakteriseren is in ieder kantoor de horizontale
verlichtingssterkte ter hoogte van het bureau en de verticale verlichtingssterkte op
ooghoogte gemeten met behulp van een LMT luxmeter. In tabel 3.2 staan de waarden
voor de horizontale en verticaJe verlichtingssterkte met en zander daglicht l voor de
verschillende kantoren. De verlichtingssterkte is op enkele werkplekken in de
kantoonuimte gemeten om een indicatie te krijgen van de verlichtingssterkte op
bureau en ooghoogte in de kantoren. De keuze voor de plaatsen waarop de
verlichtingssterkten zijn gemeten is gebaseerd op de beschikbaarheid op het moment
van meten. De gemiddelde waarden van deze metingen is gebruikt omdat de

I De verlichlingssterkle zonder daglicht is bepaald op basis van de gemelen waarde van de
verlichtingssterkte mel dag. en kunstlicht min de gerneten verlichtingssterkte zonder kunstlichL
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verlichtingssterkte verschillend was voor verschillende werkplekken In hetzelfde
kantoor. Daarom is geprobeerd om een gemiddeJde indicatie te geven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de dagen en tijdstippen waarop de
verlichtingssterkte is gemeten niet gelijk waren voor de verschillende kantoren. Het
zeu beter zijn om de verlichtingssterkte continu te monitoren op verschillende plekken
in de kantoren omdat de verlichtingssterkte gedurende de dag varieert als gevolg van
bijvoorbeeld de weersomstandigheden buiten. Echt'er, dit was in dit onderwek niet
mogelijk en was voor het doel van dit onderz.oek ook niet nedig. Daarom is een
indicatie voor de verlichtingssterkte in de verschillende kantoren gebruikt als waarde
voor de verlichtingssterkte in de kantoren.

In een van de acht kantoren (kantoor A) zijn dynamische verlichtingssystemen
aanwezig. dus in dit kantoor varieert de verlichtingssterkte gedurende de dag. De
waarde voor de verlichtingssterkte van dit kantoor is gebaseerd op de
verlichtingssterkte gemeten op slechts een tijdstip van de dag (rond 14.00u). In
kantoren F en G zijn regelsystemen voor de verlichting aanwezig waarbij de
verlichtingssterkte van de kunsrverlichting wordt geregeld aan de hand van het
dagticht. Daarom worden voor aile kantoren de waarden van de verlichtingssterkte
met daglichtbijdrage gebruikt.1 Vit de waarden voor de verlichtingssterkte kan
geconcludeerd worden dat de verlichtingssterkten van de kantoren voldoen aan de
gesteJde norm van 500 lux.

Tabe13.2 Horizontale en verticale verlichtingsslerkte (in lux) per kanloor.

Horizontale verllchtinf>~<:terkte Verticale verlichUnf>~<:terkte

Kantoren Mel dulicht Zonder d3l!lichl Met dal!lichl Zonder dai!licht
A 1381 891 720 293
8 576 525 225 163
C 639 631 289 279
D 676 m 330 170
E 870 778 600 423
F »0 403 189 138
G 596 561 277 256
H 927 883 580 547

De verlichting van de acht kantoren kan worden verdeeld in lichtinstalJaties met en
zender beeldschermannaturen. De kantoren zender beeldschermannaturen hadden
kale lampen zonder afscherming waardoor spiegeling op het beeldscherm en
verblinding kan optreden. In kantoren E en H waren Iichtinstallaties zonder
beeldschermarmaturen aanwezig en de overige kantoren hadden installaties met
beeldschermarmaturen.

De meeste kantoonnedewerkers (60.9 %) deelden hun kantoorruimtes met
twee of meer personen. De overig kanloonnedewerkers gaven aan dat ze aileen (18.5
%) of mel I persoon (20.7 %) in hun kantoorruimte werken.
Voor het merendeel van de kantoonnedewerkers (73.1 %) is het raam minder dan 2
meter verwijderd van hun werkplek en voor 18.5% van de kantoonnedewerkers is het
raam 24 meter van hun werkplek verwijderd. Bij de overige kantoonnedewerkers
(8.5%) was de afstand van hun werkplek tot het raam meer dan 4 meter.

2 De correlatie !lasscn de horizontale verlichtingssterlae met daglichlbijdr.age en horizontale
verlichtingssterkle zonder daglichlbijdrage was r = .86 (p < .01) en tussen de verticale
verlichtings.sterkte mel daglichlbijdrage en de verticale verlichtingsslerkle zonder daglichtbijdrage was
r=.72(p<.OS)
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3.3 Maten
De vragenlijst die in dit onderzoek is gebruikt om de ontwikkelde schaal te valideren
en de effecten van verlichting te meten bestond uit de nieuwe gedragsgebaseerde
schaal samen met bestaande maten naar herstelbehoefte, vermoeidheid, slaapkwaliteit
en stemming en vragen naar evaluatie van de kantooromgeving en
persoonskarakteristieken (zie appendix A).

Om de construct validiteit van de ontwikkelde schaal te toetsen, zijn een aantal
bestaande maten meegenomen in de vragenlijst. Rierbij moet worden opgemerkt dat
deze maten gebaseerd zijn op introspectie. Ondanks dit gegeven, zijn deze maten
opgenomen in de uiteindelijke vragenlijst om de validiteit van de nieuwe schaal mee
te toetsen. Dit is namelijk de enige manier om te onderzoeken of ook daadwerkelijk
behoefte aan restoratie met de nieuwe schaal kan worden meten in een veldonderzoek
met een groot aantal participanten
Gebaseerd op resultaten van de literatuurstudie naar bestaande maten, zijn de
herstelbehoefte schaal (van Veldhoven & Broersen, 2003), de Fatigue Assessment
Scale (FAS; Michielsen et aI., 2003), de verkorte versie van de Profile of mood states
(POMS; Wald & Mellenbergh, 1990) en de Groningse slaapkwaliteit schaal (GSKS;
Meijman et aI., 1985) gekozen om mee te nemen als maten om de nieuwe schaal mee
te valideren.

Vragen naar de evaluatie van de werksituatie en persoonskarakteristieken zijn
ook opgenomen in de vragenlijst om te zien of deze variabelen een invloed hebben op
het welbevinden en de prestatie, en dus de behoefte aan restoratie, van de
kantoormedewerkers.

3.3.1 Gedragsgebaseerde schaal
De gedragsgebaseerde schaal is een maat voor de behoefte aan restoratie van
kantoormedewerkers. De schaal bestaat uit 37 items die restoratieve gedragingen
beschrijven waarvoor de participanten moeten aangeven hoe vaak deze gedragingen
voorkomen. Enkele voorbeelden van de items zijn 'Ik ga een praatje maken met een
coIlega', 'Ik speel een speIletje op de computer', 'Ik ga eerder naar huis dan gepland'
en 'Ik ga buiten wandelen met coIlega's' (zie hoofdstuk 2).

De items zijn onderverdeeld in 5 vragen met ieder een eigen inleiding en
antwoordschaal. (zie Appendix A vraag 1 tim 5). Voor aIle items van de
gedragsgebaseerde schaal is ook de antwoordmogelijkheid 'geen antwoord mogelijk'
opgenomen. Deze antwoordoptie kon worden gekozen als de participant om welke
reden dan ook de vraag niet kon beantwoorden. Deze antwoorden worden beschouwd
als missend en in totaal waren er 1.2% missing waarden voor de nieuwe
gedragsgebaseerde schaal.

3.3.2 Herstelbehoefte schaal
De herstelbehoefte schaal van Van Veldhoven en Broersen (2003) is opgenomen als
maat om de convergente validiteit van de gedragsgebaseerde schaal te toetsen. Deze
schaal is een maat voor vermoeidheid op het werk. De schaal bestaat uit elf stellingen
naar herstelbehoefte, zoals 'Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde
van een werkdag' en 'Ret kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na
het werk'. De participanten moesten per stelling aangeven of deze weI of niet voor
hen van toepassing was (zie vraag 6 in appendix A).
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3.3.3 Vermoeidheidschaal
Fatigue Assessment Scale (FAS; Michielsen et aI., 2003) is ook een schaal om
vermoeidheid te meten. Deze schaal bestaat uit tien stellingen waarvoor moet worden
aangegeven hoe vaak deze uitspraken van toepassing was op een 5-puntsschaal van
nooit tot altijd. Voorbee1den van deze items zijn 'Ik heb last van vermoeidheid' en
'Als ik ergens mee bezig ben, kan ik mijn gedachten er goed bijhouden'.

De oorspronkelijke antwoordmogelijkheden van de FAS waren 'nooit',
'soms', 'regelmatig', 'vaak' en 'altijd'. Echter deze antwoordopties zijn aangepast
naar 'nooit', 'zelden', oaf en toe', 'vaak' en 'altijd' omdat de verschillen tussen 'nooit'
en 'soms' en 'soms' en 'regelmatig' niet even groot zijn. Ook kan 'regelmatig'
verschillend worden geinterpreteerd, want een gedrag kan bijvoorbeeld een keer per
maand op een vaste dag voorkomen en dus regelmatig zijn. In dit onderzoek ben ik
niet zozeer geinteresseerd in de regelmaat van de kantoormedewerkers maar juist
geinteresseerd in de frequentie dat de medewerkers de stellingen ervaren om de mate
van vermoeidheid te bepalen.

3.3.4 Slaapkwaliteit schaal
De Groningse slaapkwaliteit schaal (GSKS; Meijman et ai. 1985) is ook opgenomen
in de vragenlijst om de effecten van de kantoorverlichting op de slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers te meten. Deze schaal bestaat uit veertien stellingen over
slaapkwaliteit met antwoordmogelijkheden 'ja' en 'nee'. Per stelling wordt gevraagd
of deze van toepassing was voor de participant in de afgelopen drie tot vier weken (zie
vraag 8 van appendix A). Voorbeelden van de items zijn 'Ik slaap naar mijn gevoel
maar een paar uur' en 'Ik voel me nadat ik ben opgestaan meestal goed uitgerust' .

3.3.5 Stemming
De Nederlandse verkorte Profile of Mood States (POMS; Wald & Mellenbergh, 1990)
is gebruikt als maat voor de stemming van de kantoormedewerkers. Deze schaal
bestaat uit 32 items, zoals 'Uitgeput' en 'Vol energie', die vijf dimensies van
stemming beschrijven: gespannen, depressief, boos, krachtig en vermoeid. De
antwoordschaal is een 5-puntsschaal van 'helemaal niet' tot 'extreem', waarbij de
kantoormedewerkers per item moesten aangeven hoe ze zich op het moment van
ondervraging voelden (zie vraag 9 van appendix A).

3.3.6 Evaluatie van de werksituatie
Vragen met betrekking tot de evaluatie van de werksituatie zijn ook opgenomen in de
vragenlijst als controle variabelen. De kantooromgeving en het werk kunnen, naast de
verlichting, ook een invloed hebben op de behoefte aan restoratie, vermoeidheid,
slaapkwaliteit en stemming.

am de werksfeer en persoonlijk ingeschatte werkprestatie van de
kantoormedewerkers te meten zijn negen stellingen met betrekking tot de werksfeer
en werkprestatie geformuleerd, zoals 'Ik heb mijn geplande werk af en 'De sfeer op
mijn werk is goed'. De antwoordschaal bij deze items was een 5-puntsschaal van
'nooit' tot 'heel vaak' (zie vraag 10 van appendix A voor aIle stellingen).

Naast de items voor werksfeer en werkprestatie zijn er ook drie dichotome
items geformuleerd met stellingen over tevredenheid met de baan ('Ik ben tevreden
met mijn baan'), betrokkenheid bij het bedrijf ('Ik voel me betrokken bij het bedrijf')
en afwisselendheid van het werk ('Mijn werk is afwisselend') met
antwoordmogelijkheden 'ja' en 'nee' (zie vraag 11 van appendix A).
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De algemene indruk van de kantoorruimte van de medewerkers is gemeten met elf
items met betrekking tot de evaluatie van de kantooromgeving. Deze items zijn
gebaseerd op een vragenlijst gebruikt in het promotieonderzoek van Aries et al.
(2005). Twee items zijn weggelaten, 'gezellig' en 'ordelijk', omdat deze woorden
problemen gaven bij de engelse vertaling van de items. Ook de 5-puntsschaal van
'zeer negatief' tot 'zeer positief' is aangepast naar 'helemaal niet' tot 'extreem' omdat
de items zelf al een positief geformuleerd waren (zie vraag 12 van appendix A).

Naast de items met betrekking tot de algemene indruk van de kantoorruimte
zijn ook vijf bipolaire schalen naar de evaluatie van de kantoorverlichting opgenomen
in de vragenlijst. Deze vraag is afkomstig uit de vragenlijst van Aries et al. (2005)
waarbij 'niet storend' is vervangen door 'onaangenaam' en 'niet verblindend' is
vervangen door 'dof, donker' (zie vraag 13 van appendix A).

Ook zijn er een aantal vragen opgenomen met betrekking tot de afstand tot
raam, aantal kantoormedewerkers per kantoor, zonwering en controle over de
verlichting.

3.3.7 Persoonskarakteristieken
Persoonskarakteristieken kunnen ook een invloed hebben op de behoefte aan
restoratie, mate van vermoeidheid, slaapkwaliteit en stemming van de
kantoormedewerkers. Daarom zijn ook vragen naar geslacht, leeftijd,
lichtgevoeligheid, ochtend/avond mens, jaren werkzaam in de kantoorruimte en uren
werkzaam per week in de vragenlijst opgenomen.

Lichtgevoeligheid is gemeten met de items 'Hoeveel problemen heeft u met
uw ogen bij blootstelling aan fel licht?' en 'Hoeveel last heeft u van hoofdpijn bij
blootstelling aan fel licht?' op een 5-puntsschaal van 'helemaal niet' tot 'extreem
veel'. Deze items zijn gebaseerd op de items van de vragenlijst gebruikt door
Vallenduuk et al. (1999) waarvan de antwoordmogelijkheden zijn aangepast.

Ochtend/avond mens is gemeten met de vraag: 'Ziet u zichzelf als een
ochtendmens of als een avondmens?' met antwoordmogelijkheden 'ochtendmens',
avondmens', 'geen van beide' en 'geen antwoord mogelijk'.

3.4 Procedure

3.4.1 Pilot
Voordat de vragenlijst bij de verschillende kantoren was afgenomen is een pilot
gedaan met de vragenlijst. Hierbij hebben vijf kantoormedewerkers en vier studenten,
die gewend zijn om in een kantooromgeving te werken, de vragenlijst ingevuld. Op
basis van hun opmerkingen en suggesties met betrekking tot de vragenlijst zijn een
aantal aanpassingen gemaakt. Het ging hierbij voornamelijk om aanpassingen van de
precieze bewoording van de items en instructies van de vragenlijst.

3.4.2 Validatie vragenlijst
De medewerkers van de verschillende kantoren kregen per e-mail een aankondiging
voor de vragenlijst. Ongeveer een week na de aankondiging werd een hyperlink naar
de vragenlijst per e-mail opgestuurd naar de kantoormedewerkers. In de instructie
van de vragenlijst stond dat de vragenlijst werd afgenomen voor een onderzoek naar
de beleving van kantooromgevingen, dat aIle informatie vertrouwelijk zou worden
gebruikt en dat geen individuele antwoorden zouden worden
gerapporteerd. Daarnaast is vermeld dat het belangrijk was dat de vragenlijst
spontaan werd ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten.
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Een week na het opsturen van de vragenlijst is een herinneringsmail gestuurd om de
kantoormedewerkers die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld te vragen om dit als
nog te doen.

Voor het volledig invullen van de vragenlijst kregen de kantoormedewerkers
een pen en per kantoor werd onder de kantoormedewerkers die de vragenlijst volledig
hebben ingevuld een Living Colors LED lamp verloot om de participanten te
motiveren om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst volledig in te vullen.

3.4.3 Feedback vragenlijst
Er is ook een gebruiksonderzoek gedaan om de ervaring met het invullen van de
vragenlijst te onderzoeken. Aan enke1e kantoormedewerkers die de vragenlijst hebben
ingevuld werd gevraagd hoe ze het vonden om de vragenlijst in te vullen, of er vragen
onduidelijk of lastig te beantwoorden waren, wat ze in het algemeen van de
vragenlijst vonden en of ze suggesties hadden voor verbeteringen.
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4. Resultaten studie 1

In dit hoofdstuk worden de resultaten van studie 1 beschreven. In paragraaf 4.1 wordt
eerst de gedragsgebaseerde schaal gekalibreerd met behulp van het Rasch model.
Vervolgens wordt de gedragsgebaseerde schaal op de herstelbehoefte schaal (Van
Veldhoven & Broersen, 2003) gepast omdat verwacht wordt dat de gedragsgebaseerde
schaal een vergelijkbaar construct meet als de herstelbehoefte schaal en omdat deze
schaal op een vergelijkbare manier is gekalibreerd.
De gecombineerde schaal blijkt goed in het Rasch model te passen, zodat vervolgens
beide schalen worden gecombineerd in de uiteindelijke 'Behoefte aan Restoratie
schaal' ('Needfor Restoration Scale').

In paragraaf 4.2 wordt deze schaal vervolgens getoetst op construct validiteit
met behulp van de Fatigue Assessment Scale (FAS; Michielsen et aI., 2003), de
Groningse slaapkwaliteit schaal (GSKS; Meijman et aI., 1985) en de verkorte Profile
of mood states (POMS; Wald & Mellenbergh, 1999). Om de gevoeligheid van de
Behoefte aan Restoratie schaal te toetsen wordt met behulp van multiple regressie
analyses gekeken in hoeverre persoons-, kantoor- en verlichtingskarakteristieken de
behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers voorspellen.

4.1 Kalibratie nieuwe schaal
Met behulp van het Rasch model wordt de nieuwe schaal gekalibreerd, dat wil zeggen
de items worden geschaald op basis van hun item moeilijkheid en de personen op
basis van hun motivatie (behoefte aan restoratie). Dus de oplopende
moeilijkheidsgraad van de items wordt bepaald.

In deze paragraaf wordt eerst de volgorde van de items en kwaliteit van de
gedragsgebaseerde schaal vastgesteld met behulp van een Rasch model test. De
herstelbehoefte schaal (Van Veldhoven & Broersen, 2003) wordt ook gekalibreerd
met behulp van het Rasch model. Met deze analyses wordt gekeken of de items van
deze schalen kunnen worden beschreven als een eendimensionale schaal en hoe goed
de items passen in het Rasch model. Uiteindelijk zijn de items van de herstelbehoefte
schaal toegevoegd aan de nieuwe gedragsgebaseerde schaal.

Vervolgens is de nieuwe gecombineerde schaal, 'Behoefte aan Restoratie
schaal', gekalibreerd met behulp van een partial credit model. Dit is een vergelijkbaar
model als het Rasch model, maar bij een partial credit model worden meer dan twee
antwoordmogelijkheden meegenomen in de analyse en worden dus meerdere
grenswaarden voor de 'moeilijkheid' van een item bepaald. Dit model kan beschreven
worden met formule 4.1 (Embretson & Reise, 2000):

In (
Pijk

1 - Pijk

(Formule 4.1)

In het partial credit model is de waarschijnlijkheid van een stap (k) van een item (j)
afhankelijk van de behoefte aan restoratie van een persoon (OD en de moeilijkheid van
de stap van een item (Ojk).

In de volgende paragrafen worden deze stappen en de statistieken voor de
passendheid van de items en de personen in het Rasch model en partial credit model
achtereenvolgens besproken.
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4.1.1 Kalibratie gedragsgebaseerde schaal
De antwoorden op de 5-puntsschalen van de gedragsgebaseerde schaal zijn
gehercodeerd omdat de scores van de participanten op een schaal met minder
antwoordmogelijkheden betrouwbaarder en minder arbitrair zijn (Kaiser & Wilson,
2000). De betekenis van antwoordmogelijkheden van de 5-puntsschaal van de
behoefte aan restoratie schaal zijn namelijk afuankelijk van de interpretaties van de
participanten en zijn dus subjectief. De ene persoon kan met zelden hetzelfde
bedoelen als de andere persoon bedoelt met soms. Daamaast zijn mensen vaak
inconsistent in het gebruik van de antwoordmogelijkheden.

Om de beste hercodering van de 5-puntsschalen te bepalen zijn de resultaten
met verschillende hercoderingen geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Met behulp
van het programma Quest is gekeken of de scores van de gedragsgebaseerde schaal,
op basis van deze hercoderingen, passen in het Rasch model of partial credit model.
Met behulp van het programma Quest worden fit statistieken en waarden voor de
betrouwbaarheid van de items en personen verkregen.

Item separatie betrouwbaarheid (item separation reliability) geeft aan of de
volgorde van de items gelijk blijft als de schaal door een andere groep personen met
vergelijkbare motivaties (behoefte aan restoratie) wordt ingevuld (Bond & Fox,
2001). De betrouwbaarheid kan liggen tussen 0 en 1, dus een waarde van bijvoorbee1d
.95 betekent dat de volgorde van de items betrouwbaar is.

Persoon separatie betrouwbaarheid (person separation reliability) geeft aan of
de volgorde van de personen gelijk blijft als de motivatie (behoefte aan restoratie)
wordt gemeten met een andere maat die hetzelfde construct meet (Bond & Fox, 2001).
De persoon separatie betrouwbaarheid wordt berekend als de verhouding tussen de
echte en geobserveerde variantie in behoefte aan restoratie (zie formule 4.2). In
formule 4.2 is <io de variantie van de geobserveerde scores en MSEo de mean square
error van de schattingen.

r= (Formule 4.2)

Voor ieder item apart en aIle items samen is gekeken naar de fit statistieken. In de
tabe14.1 staan de gemiddelde waarden voor de gemiddelde mean square (MS) infit en
outfie met standaard deviatie voor de items van de gedragsgebaseerde schaal voor de
verschillende hercoderingen. Daamaast is in tabel 4.1 voor iedere hercodering ook het
aantal items dat niet goed past in het Rasch model of partial credit model gegeven.
MS infit is een waarde voor de passendheid van de items in het Rasch model of partial
credit model. De ideale waarde voor de MS infit van is 1.0 en een MS infit van 1.30
geeft aan dat de variantie van de antwoorden 30% meer is dan verwacht (Bond, &
Fox, 2001).

Bij de personen is gekeken naar de waarden van infit en outfit t om de
passendheid van de personen in het Rasch model of partial credit model te bepalen
(zie tabel 4.2). Infit t is een gestandaardiseerde waarde voor de passendheid van de
personen in het model. Bij de personen is gekeken naar de infit en outfit t omdat het
aanta1 participanten (N = 278) groot was. Ret is dan beter om de passendheid van de
personen niet aIleen te baseren op het gemiddelde maar om ook de variantie van de

3 De infit is een gewogen waarde voor de passendheid van een item of persoon en is gevoeliger voor scores rond
de item moeilijkheid. De outfit is een niet gewogen waarde voor de passendheid waarbij aile scores even zwaar
mee tellen.
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infit mee te nemen. De ideale gemiddelde infit t voor aIle personen is 0 met een
standaard deviatie van I.

Eerst is de 5-puntsschaal gehercodeerd naar een 2-puntsschaal waarbij de
antwoordmogelijkheden 'nooit', 'zelden' en 'soms' werden samengevoegd als een
'nee' antwoord en 'vaak' en 'heel vaak' als een 'ja' antwoord (hercodering 00011).
Uit de item-persoon grafiek bleek dat de schaal met deze hercodering te 'moeilijk'
was (zie appendix B). De moeilijkheid van de items zou moeten corresponderen met
de behoefte aan restoratie van de personen. Echter dit was niet het geval bij de
hercodering in stap I. Dus deze schaal is geen goede maat voor de behoefte aan
restoratie omdat het in dit geval moeilijk is om onderscheid te maken in behoefte aan
restoratie tussen de participanten.

Daarom is de hercodering aangepast met 'nooit' en 'zelden' als een 'nee'
antwoord en 'soms', 'vaak' en 'heel vaak' als een 'ja' antwoord om de schaal
makkelijker te maken (hercodering 00111). In vergelijking met vorige hercodering
liggen de personen beter ten opzichte van de items in de item-person grafiek (zie
Appendix B). De statistieken, zoals betrouwbaarheid, infit en outfit, zijn ook beter in
stap 2 dan in stap I (zie tabel4.1 en tabeI4.2).

Vervolgens is gekeken naar de resultaten van de hercodering met antwoord
'nooit' als een 'nee' antwoord en 'zelden', 'soms', 'vaak' en 'heel vaak' als een 'ja'
antwoord (hercodering 01111). Hierbij was het dus van belang of de
kantoormedewerkers het gedrag deden, onatbankelijk van de frequenties waarmee de
gedragingen worden uitgevoerd.

De resultaten van deze hercoderingen toonden aan dat er in stap I en 2 te
weinig items voor personen met een lage behoefte aan restoratie waren en dat er in
stap 3 te weinig items voor personen met een gemiddelde behoefte aan restoratie
waren (zie appendix B).

Tabel 4.1 Schatting betrouwbaarheid en passendheid items.

'separatie' Gem. infit Gem. outfit Aantal items
Stap Hercodering betrouwbaarheid MS S.D. MS S.D. misfitting*

1 00011 .95 .96 .11 .91 .27 1
2 00111 .98 .99 .06 .99 .17 2
3 01111 .99 1.00 .06 .97 .20 2
4 01122 .99 1.00 .07 1.02 .16 2
5 01122 ** .99 1.00 .07 1.01 .15 0

Note. N = 37, * infit MS > 1.30 of outfit MS > 1.30 ** optimalisatie geba~eerd op de data van stap 4

Tabel4.2 Schatting betrouwbaarheid en passendheid personen.

'separatie' Gem. infit Gem. outfit Aantal personen
Stap Hercodering betrouwbaarheid t S.D. t S.D. misfitting*

1 00011 .57 .10 .64 .24 .53 6
2 00111 .69 -.02 1.11 .04 .81 10
3 01111 .68 -.02 1.15 .05 .81 20
4 01122 .75 .01 1.15 .02 .88 14
5 01122 ** .75 -.02 1.14 .01 .90 12

Note. N = 278, * infit t > 1.96 of outfit t > 1.96 ** optimalisatie gebaseerd op de data van stap 4

Om extra stappen toe te voegen op de schaal, is de 5-puntsschaal ook gehercodeerd
naar een 3-puntsschaal. Hierbij is de 5-puntsschaal gehercodeerd naar een 3
puntsschaal met 'nooit' als een '0', 'zelden' en 'soms' als een 'I' en 'vaak' en 'heel
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vaak' als een '2'. Deze schaal is geen dichotome schaal zoals gebruikt wordt in het
Rasch model. Daarom is een partial credit model test uitgevoerd met het programma
Quest om te bepalen of de antwoorden goed passen in het partial credit model

Uit de resultaten van stap 4 bleek dat het toevoegen van extra stappen leidde
tot een hogere persoon 'separatie' betrouwbaarheid en betere fit statistieken.
Echter bij deze hercodering waren de twee waarden voor de moeilijkheid van de
stappen van items 9, 13,22,23 en 34 niet significant verschillend van elkaar (a =.05).
Daarom zijn de scores van deze items gehercodeerd naar een 2-puntsschaal met nooit
als een 'nee' antwoord en 'zelden', 'soms', 'vaak' en 'heel vaak' als een 'ja'
antwoord (hercodering 01111). De reden hiervoor was dat deze items allemaal relatief
'moeilijk' waren en dat ze ook betere fit statistieken hadden bij de hercodering in stap
3 (01111) dan bij de hercodering in stap 1 (00011). Uit de resultaten van stap 5 bleek
dat dit de beste hercodering was voor de antwoorden op de items met een 5
puntschaal.

De resultaten van deze exploratieve analyses toonden aan dat de
gedragsgebaseerde schaal beschreven kan worden als een eendimensionale schaal met
oplopende moeilijkheidsgraad. Er is gekozen voor de hercodering in stap 5 en dus
voor het partial credit model om de nieuwe schaal mee te kalibreren.

4.1.2 Kalibratie herstelbehoefte schaal
De herstelbehoefte schaal van Van Veldhoven en Broersen (2003) is gekalibreerd als
een Mokken schaal. Een Mokken schaal is ook een eendimensionale schaal met
oplopende moeilijkheidsgraad. Het Mokken model is vergelijkbaar met het Rasch
model, maar de aannames van het Mokken model zijn minder restrictief.
Het was belangrijk om te weten of de volgorde van de items bepaald met een Rasch
model test in dit onderzoek vergelijkbaar was met de volgorde van de Mokken schaal
door Van Veldhoven en Broersen (2003).

Voor de scores op de items van de herstelbehoefte schaal is ook een Rasch
model test uitgevoerd met behulp van het programma Quest om te bepalen of de
resultaten van de herstelbehoefte schaal passen in het Rasch model.
De herstelbehoefte schaal had een item 'separatie' betrouwbaarheid van r =0.84 en de
persoon 'separatie' betrouwbaarheid is r =0.60. In de tabel 4.3 staan de waarden voor
de MS infit en geschatte 'moeilijkheid' (0]) met standaard error voor de items van de
herstelbehoefte schaal. De gemiddelde MS infit voor de 11 items van de
herstelbehoefte schaal was 1.00 (S.D. = .16). AIle items, behalve item K, hadden een
MS infit lager dan 1.30 en passen goed in het Rasch model (zie tabel 4.3). Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat stelling K, evenals stelling J, een double barreled
question (Dillman, 2001). Dit betekent dat de vraag uit twee vragen bestaat. Het is dus
niet duidelijk op welk gedeelte van de vraag antwoord wordt gegeven. Bij stelling K
kan de participant bijvoorbeeld ja of nee antwoorden op de vraag of de persoon
tijdens het laatste deel van de werkdag door vermoeidheid het werk niet meer kan
doen en ja of nee antwoorden op de vraag of de persoon het werk niet meer zo goed
kan doen tijdens het laatste deel van de werkdag (ongeacht of dit komt door
vermoeidheid).

Bij de personen is gekeken naar de waarden van infit t om de passendheid van
de personen in het Rasch model te bepalen. Uit de resultaten bleek dat 1 van de 278
kantoormedewerkers (0.4 %) niet goed paste in het model (infit t > 1.96).

Hiermee is aangetoond dat de items van herstelbehoefte schaal en de
kantoormedewerkers goed passen in het Rasch model. Vervolgens is gekeken of de
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volgorde van de Rasch schaal vergelijkbaar is met de volgorde van de Mokken schaal
door Van Veldhoven en Broersen (2003).

Tabel 4.3 Resultaten Rasch model test herstelbehoefte schaal.

Items herstelbehoefte schaal MS 0\ S.E.
F Het kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na het werk .97 .75 .19
A Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van een werkdag 1.06 .62 .18
G Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen. wanneer ik 1.05 .39 .18

zelf net thuis ben gekomen
H Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal .83 -.06 .17

hersteld ben na mijn werk
B Aan het einde van een werkdag ben ik echt op .81 -.06 .17
K Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door 1.35 -.06 .17

vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen
I Als ik thuis kom moeten ze mij even met rust laten .99 -.11 .16
E Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust 1.04 -.16 .16
J Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer .85 -.23 .16

toekom aan andere bezigheden
C Mijn baan zorgt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput .92 -.51 .16

voel
D Na het avondeten voel ik me meestal nog vri' fit* 1.13 -.58 .16

• De scores van item D zijn omgedraaid omdat dit item een positieve richting heef! en de overige items negatief zijn
geformuleerd.

In tabel 4.4 zijn de volgordes van de moeilijkheid van de items gebaseerd op de
Mokken schaal en de Rasch schaal gegeven. Spearman's rank correlatie coefficient is
berekend tussen de volgorde door Van Veldhoven en Broersen (2003) en de volgorde
van de Rasch schaal in dit onderzoek om te zien of deze volgordes vergelijkbaar
waren. Dit was het geval; er was een acceptabele en significante correlatie tussen
beide volgordes met r =0.72 en p < .05.

Tabel 4.4 Volgorde moeilijkheid items herstelbehoefte schaal.

Items herstelbehoefte schaal
F Het kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na het werk
K Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door

vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen
A Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van een werkdag
E Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust
G Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen. wanneer ik

zelf net thuis ben gekomen
B Aan het einde van een werkdag ben ik echt op
J Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer

toekom aan andere bezigheden
H Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal

hersteld ben na mijn werk
C Mijn baan zorgt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput

voel
D Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij fit
I Als ik thuis kom moeten ze mi' even met rust laten

Mokken Rasch
schaal schaal

11 11
10 7

9 10
8 4
7 9

6 7
5 3

4 7

3 2

2 I
1 5

Note. De scores van item D zijn omgedraaid vanwege de positieve richting en de negatieve formulering van de overige items. •
Door van Veldhoven en Broersen (2003)

Om de volgorde van het Rasch model niet aIleen te baseren op het gemiddelde maar
ook op de variantie van de geschatte moeilijkheid, zijn de
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betrouwbaarheidsintervallen van de moeilijkheid van de items berekend. Op basis
hiervan zijn zeven van de elf items in drie categorieen opgedeeld. De
betrouwbaarheidsintervallen van de overige vier items waren niet significant
verschillend van de intervallen van de drie categorieen (zie tabel 4.5).

Tabel 4.5 Volgorde items herstelbehoefte schaal op basis van betrouwbaarheidsintervallen (Rasch
schaal)

Laag
C,D

I .::.:::.::~-=:o#",---- _

G

In tabe14.6 staan scores voor de items van de herstelbehoefte schaal op basis van deze
categorieen (Rasch schaal) en gebaseerd op de volgorde van de Mokken schaal.

Tabel4.6 Score items op basis van Mokken schaal en betrouwbaarheidsintervallen op basis van Rasch
schaal.

Mokken schaal
Intervallen

D
2

1.5

C
3

1.5

H
4
7

J
5

B
6
7

G
7

E
8

A
9

10.5

K
10
7

F
11

10.5

Tussen de scores op basis van betrouwbaarheidsintervallen en de oorspronkelijke
scores van de herstelbehoefte gebaseerd op de Mokken schaal is opnieuw de
Spearman's rank correlatie berekend. Deze correlatie was r = .85 (p < .05). Deze
correlatie is hoger dan de correlatie tussen de volgorde gebaseerd op de gemiddelde
moeilijkheid en de oorspronkelijke volgorde van de items (r = .72).

Vit de resultaten van de Rasch model test kan geconcludeerd worden dat ook
het Rasch model gebruikt kan worden om de herstelbehoefte schaal te kalibreren als
een eendimensionale intervalschaal en om de oplopende moeilijkheidsgraad van de
items te bepalen.

4.1.3 Kalibratie behoefte aan restoratie schaal
Om te zien of de items van de herstelbehoefte gecombineerd met de gedragingen
passen op een eendimensionale schaal, en dus hetzelfde construct meten, is de
gecombineerde schaal gekalibreerd met behulp van het partial credit model. De
analyse is weer uitgevoerd met behulp van het programma Quest.

Op basis van de resultaten is gekozen om 2 van de 48 items (4.2%) te
verwijderen. Item 28 ('Ik neem aspirine in') en item 36 ('Ik heb planten meegebracht
naar mijn kantoor') zijn verwijderd omdat de MS van beide items groter is dan 1.20.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kantoormedewerkers deze gedragingen
niet doen om hun behoefte aan restoratie te vervullen. Hierbij komt dat deze items ook
inhoudelijk minder goed passen in de schaal. Daarom is de gecombineerde schaal
opnieuw gekalibreerd zonder deze twee items.

De item separatie betrouwbaarheid van deze schaal is r =.98 en de gemiddelde
MS infit van deze items was 1.00 (S.D. = .05). Alle items pasten goed in het model
(MS < 1.20). De persoon separatie betrouwbaarheid is r =.77 en de gemiddelde infit t
is t = -.01 (S.D. = -1.17). In totaal passen 16 van de 278 personen (5.8%) niet goed in
het partial credit model (infit t > 1.96).

In tabel 4.7 zijn de MS infit en de geschatte moeilijkheid van de 46 items
gegeven. De items waarbij de 5-puntsschaal is gehercodeerd naar een 3-puntsschaal
hebben twee waarden voor de moeilijkheid; een gemiddelde grenswaarde waarbij het
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gedrag 'zelden' of 'soms' van toepassing was en een gerniddelde grenswaarde waarbij
het gedrag minstens 'vaak' van toepassing was.

In tabel 4.7 is ook de waarschijnlijkheid van de items gegeven. De
waarschijnlijkheid van de stappen is berekend met formule 4.1 voor
kantoormedewerkers met een gerniddelde behoefte aan restoratie (-.75), voor
medewerkers in een kantoor met beeldschermarmaturen (-.95) en voor medewerkers
in een kantoor zonder beeldschermarmaturen (-.56). De waarschijnlijkheid dat een
medewerker met een gemiddelde behoefte aan restoratie bijvoorbeeld '(heel) vaak een
korte extra pauze neemt (item 6.2) is 16%. Van een medewerker in een kantoor met
beeldschermarmaturen is de waarschijnlijkheid van de items kleiner dan bij een
medewerker van een kantoor zonder beeldschermarmaturen. Dit verschil is, zoals
verwacht, het grootst bij items met een moeilijkheid in de buurt van de gerniddelde
behoefte aan restoratie.

Tabel4.7 Item 'moeilijkheid' voor de behoefte aan restoratie schaal

Items behoefte aan restoratie schaal MS is PAop~ PA~h PAh]

2.2 Ik vermijd (heel) vaak taken waarbij ik moet Iezen 1.03 3.18 .02 .02 .02
21.2 Ik neem (heel) vaak vrij .96 3.08 .02 .02 .03
16.2 Ik verstuur (heel) vaak een sms 1.07 2.82 .03 .02 .03
8.2 Ik ga (heel) vaak in een rustigere ruimte zitten 1.03 2.60 .03 .03 .04
22. Ik meld me ziek, terwiji ik niet ziek ben .92 2.60 .03 .03 .04
17.2 Ik zit maar werk (heel) vaak bewust niet (bijv, dagdromen, naar scherm .94 2.50 .04 .03 .04

staren)
11.2 Ik bel (heel) vaak naar iemand (niet voor werk) 1.05 2.48 .04 .03 .05
18.2 Ik sluit (heel) vaak even mijn ogen .89 1.99 .06 .05 .07
30 Ik neem soms ofvaak de telefoon niet op .98 1.54 .09 .08 .11
24 Ik ga soms ofvaak eerder naar huis dan gepland .97 1.46 .10 .08 .12
33.2 Ik ga (heel) vaak naar een natuurlijke omgeving .99 1.28 .12 .10 .14
12.2 Ik lees (heel) vaak de krant 1.04 1.25 .12 .10 .14
23 Ik ga naar het toilet, ook al is dit niet noodzakelijk .93 1.22 .12 .10 .14
7.2 Ik vraag (heel) vaak een collega om me te helpen 1.05 1.19 .13 .11 .15
20.2 Ik kijk (heel) vaak even naar buiten .95 1.18 .13 .11 .15
13 Ik speel een speIletje op de computer 1.01 .99 .15 .13 .18
6.2 Ik neem (heel) vaak een korte extra pauze .94 .94 .16 .13 .18
F Het kost mij moeite om me teconcentreren in mijn vrije uren na het werk .94 .88 .16 .14 .19
29 Ik verzorg soms ofvaak planten op kantoor 1.02 .87 .17 .14 .19
14.2 Ik surf (heel) vaak op internet .99 .86 .17 .14 .19
37 Ik voig de aanwijzingen van een anti-RSI programma op 1.06 .84 .17 .14 .20
32.2 Ik ga minstens meerdere keren per week aIleen buiten wandelen 1.10 .83 .17 .14 .20
A Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van een werkdag .94 .78 .18 .15 .21
5.2 Ik ga (heel) vaak een klusje doen 1.00 .72 .19 .16 .22
G Ik kan weinig belangstelling voor andere mensen, wanneer ik .95 .60 .21 .18 .24

zelf net thuis ben gekomen • "'000

27 Ik zeg soms ofvaak een afspraak met vrienden, familie of een vereniging .97 .21 .18 .24
af

4.2 Ik ga (heel) vaak een praatje maken met een collega 1.04 .46 .23 .20 .27
15.2 Ik check (heel) vaak mijn prive e-mail .95 .43 .24 .20 .27
35 Ik neem (voedings)supplementen in 1.02 .40 .24 .21 .28
B Aan het einde van een werkdag ben ik echt op .98. o .25 .27 .23 .31
H Het kost mij over het aigemeell meer dan een uur voordat ik helemaal .94 .25 .27 .23 .31

hersteld ben na mijn werk
K Het komt voor dat ik tijdens het Iaatste deel van de werkdag door 1.02 .2500 .27 .23 .31

vermoeidheid mijn werk niet meer zo good kall doen
I Ais ik thuis kom moeten ze mij even met fIlst laten .94 .22 .27
E Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust 1.01 .18 .28 .32
3.2 Ik ga (heel) vaak mijn bureau opruimen 1.08 .16 .29 .25 .33
J Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer .94 .12 .30 .26 .34

toekom aan andere bezigheden
25 Ik ga soms ofvaak thuis werken 1.00 .11 .30 .26 .34
9 Ik gebruik oordopjes I koptelefoon 1.03 .10 .30 .26 .34

(vervolg tabel op volgende pagina)
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Items behoefte aan restoratie schaal MS 0 P••em Pemh PRhl

10.2 Ik doe (heel) vaak iets om weer actief te worden (bijv, ga rechtop zitten, .99 .02 .32 .27 .36
rek me even uit, wrijf door mijn ogen)

C Mijn baan zorgt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput .99 -.08 .34 .30 .38
voel

D Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij fit 1.00 -.14 .35 .31 .40
19.2 Ik ga (heel) vaak even iets halen of neem iets te etenldrinken (bijv, .98 -.18 .36 .32 .41

drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
8.1 Ik ga zelden ofsoms in een rustigere ruimte zitten 1.03 -.49 .44 .39 .48
18.1 Ik sluit zelden ofsoms even mijn ogen .89 -.50 .44 .39 .49
32.1 Ik ga zelden ofsoms alleen buiten wandelen LlO -.65 .48 .43 .52
33.1 Ik ga zelden ofsoms naar een natuurlijke omgeving .99 -.69 .49 .44 .53
26 Ik ga soms ofvaak vroeg slapen 1.08 -.78 .51 .46 .55
1.2 Ik verander (heel) vaak van taak 1.09 -.79 .51 .46 .56
31 Ik ga buiten wandelen met collega's 1.07 -.79 .51 .46 .56
2.1 Ik vermijd zelden ofsoms taken waarbij ik moet lezen 1.03 -.85 .52 .48 .57
12.1 Ik lees zelden ofsoms de krant 1.04 -.98 .56 .51 .60
16.1 Ik verstuur zelden ofsoms een sms 1.07 -1.07 .58 .53 .62
15.1 Ik check zelden ofsoms mijn prive e-mail .95 -Lll .59 .54 .63
17.1 Ik zit maar werk zelden ofsoms bewust niet (bijv, dagdromen, naar .94 -1.40 .66 .61 .70

scherm staren)
34 Ik ga sporten .99 -1.41 .66 .61 .70
6.1 Ik neem zelden ofsoms een korte extra pauze .94 -2.30 .82 .79 .85
2Ll Ik neem zelden ofsoms vrij .96 -2.32 .83 .80 .85
ILl Ik bel zelden ofsoms naar iemand (niet voor werk) 1.05 -2.45 .85 .82 .87
5.1 Ik ga zelden ofsoms een klusje doen 1.00 -2.60 .86 .84 .88
20.1 Ik kijk zelden ofsoms even naar buiten .95 -2.89 .89 .87 .91
14.1 Ik surf zelden ofsoms op internet .99 -3.18 .92 .90 .93
10.1 Ik doe zelden ofsoms iets om weer actief te worden (bijv, ga rechtop .99 -3.76 .95 .94 .96

zitten, rek me even uit, wrijf door mijn ogen)
7.1 Ik vraag zelden ofsoms een coliega om me te helpen 1.05 -3.87 .96 .95 .96
I.l Ik verander zelden ofsoms van taak 1.09 -4.00 .97 .96 .97
19.1 Ik ga zelden ofsoms even iets halen of neem iets te etenldrinken (bijv, .98 -4.36 .97 .97 .98

drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
3.1 Ik ga zelden ofsoms mijn bureau opruimen 1.08 -4.44 .98 .97 .98
4.1 Ik .Q;a zelden ofsoms een praatie maken met een colle.Q;a 1.04 -5.20 .99 .99 .99

Note. Items A tim K zijn items van de herstelbehoefte schaal door Van Veldhoven en Broersen (2003). De scores van item D zijn
omgedraaid omdat dit item een positieve richting heeft en de andere steIIingen negatief geformuleerd zijn.
MS is de MS infit van de items, II is de geschatte 'moeiIijkheid' van de items. Pe.gem zijn waarden voor de waarschijnIijkheid van
de items berekend voor een persoon met een gemiddelde behoefte aan restoratie (9 = -.75). Pe.mb zijn waarden voor de
waarschijnIijkheid van de items voor kantoormedewerkers die werken in een kantoor met beeldschermarmaturen en Pe.,b zijn
waarden voor waarschijnlijkheid van de items voor kantoormedewerkers die werken in een kantoren zonder
beeldschermarmaturen.

In figuur 4.1 zijn de geschatte behoefte aan restoratie van de kantoormedewerkers
(links) en de oplopende moeilijkheidsgraad van de items (rechts) weergegeven op de
behoefte aan restoratie schaal. De labels van de items staan in tabeI4.7.
Hoe hoger de personen op de intervalschaal liggen, des te hoger is hun behoefte aan
restoratie. Dus personen met een hogere behoefte aan restoratie zullen meer, en
moeilijkere, stappen ondernemen om hun afgenomen adaptieve psychologische
capaciteiten te herstellen. De personen zijn zo geplaatst op de schaal dat de
waarschijnlijkheid dat de persoon aangeeft dat het item van toepassing is gelijk is aan
50%. In dit geval is de behoefte aan restoratie gelijk aan de moeilijkheid van het item.
Het nulpunt van de schaal is arbitrair en gelijk aan de gemiddelde moeilijkheid van de
items.

Uit figuur 4.1 blijkt dat de items en personen op de intervalschaal goed ten
opzichte van elkaar liggen. Ook blijkt uit de figuur dat de geschatte behoefte aan
restoratie van de personen normaal verdeeld is.
Het is opvallend dat de evaluatieve stellingen afkomstig van de herstelbehoefte schaal
(items A tim K) dicht bij elkaar liggen op de schaal en hoger liggen dan de
gemiddelde behoefte aan restoratie. Hieruit blijkt dat met deze items een veel minder
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duidelijk onderscheid in de behoefte aan restoratie van de kantoormedewerkers
gemaakt kan worden dan met behulp van de gecombineerde schaal. Ret bereik van de
items van de totale schaal, inclusief gedragingen en evaluatieve stellingen, is groter
dan de herstelbehoefte schaal en met deze nieuwe schaal kan de behoefte aan
restoratie van de kantoormedewerkers nauwkeuriger worden geschat.

Schattingen Items (,Moeilijkheid') en personen ('Behoefte aan restoratie')
(N =278, 46 items)

4.0

3.0 2.2 21.2

16.2

8.2 11.2 17.2

Ik neem (heel) vaak vrij

Ik meld me ziek, terwijl ik niet ziek ben

22/

x
2.0

x
1. 0 x

xx
x
x

xxxx
xxxxxx

.0 xxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
-1.0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

XXXXX
XXX

-2.0 XX
X
X
X

32.2 F29

BHKIEJ
--..... Aan het einde van een werkdag ben ik echt op

8.1 18.1
1.2 26 31 32.1 33.1
2.1 12.1
15.1 16.1 --..... Ik verstuur zelden/soms een sms
17.1 34

18.2

Ik ga soms/vaak eerder naar huis dan gepland

~
12.2 23 33.2

24
7.2
20.2
6.2 13 14.2
5.2 A
4.2 27 G
15.2 35
3.2 9 25
10.2 C
19.2 D

6.1 11.1 21.1
5.1

20.1
14.1

7.1 10.1
1.1

3.1 19.1

x
x

-3.0

-4.0

-5.0

4.1 ............
Ik ga zelden/soms een praatje rnaken met een collega

-6.0

Elke X staat voor 2 kantoormedewerkers

Note. Items A tim K zijn afkomstig van de herstelbehoefte schaal van Van Veldhoven en Broersen (2003).

Figuur 4.1 Item-persoon grafiek voor de behoefte aan restoratie schaal.
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De uiteindelijke 'Behoefte aan Restoratie' schaal (Need for Restoration scale) bestaat
nu uit de items van de gedragsgebaseerde schaal en evaluatieve stellingen van de
herstelbehoefte schaal.

4.1.4 Samenvatting
Op basis van de fit statistieken, item-persoon grafiek en betrouwbaarheid kan
geconc1udeerd worden dat de nieuwe 'Behoefte aan Restoratie' schaal ('Need for
Restoration' Scale) goed past in het partial credit model. Deze schaal bestaat uit de
nieuw geformuleerde gedragsgebaseerde items en de items van de herstelbehoefte
schaal.

Er is aangetoond dat de Behoefte aan Restoratie schaal een betrouwbare
eendimensionale schaal is. In de volgende paragrafen wordt gekeken of met deze
schaal ook daadwerkelijk de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers kan
worden meten. Naast het toetsen van de validiteit van de Behoefte aan Restoratie
schaal, wordt ook gekeken of met deze schaal de effecten van verlichting kunnen
worden gemeten.

4.2 Validiteit van de Behoefte aan Restoratie Schaal
In dit gedeelte van het hoofdstuk wordt de validiteit van de Behoefte aan Restoratie
schaal (Need for Restoration scale; NRS) getoetst. Eerst wordt de inhoudsvaliditeit en
gezichtsvaliditeit van de schaal besproken. Vervolgens wordt de construct validiteit
van de schaal besproken, welke is getoetst met behulp van bestaande maten die in de
vragenlijst zijn opgenomen.

4.2.1 Gezichtsvaliditeit en inhoudsvaliditeit
Voor de gezichtsvaliditeit is het belangrijk dat de volgorde van de moeilijkheid van de
items aannemelijk is. Het gaat er dus om of dat de geschatte moeilijkheid van de items
ook daadwerkelijk overeenkomen met de moeite of de inspanning die het
kantoormedewerkers kost om de activiteiten uit te voeren.

In tabe14.7 is de moeilijkheid van de items gegeven. Hieruit blijkt dat item 4.1
'Ik ga zelden/soms een praatje maken met een collega' het makkelijkste item is. Het
merendeel van de kantoormedewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld werkten in
kantoorruimtes waar meerdere medewerkers werken. Het zal dus inderdaad weinig
moeite kosten om tenminste 'zelden' of 'soms' een praatje te maken met een collega.
Als kantoormedewerkers behoefte aan restoratie hebben is het ook aannemelijk dat ze
een praatje gaan maken met een collega om op deze manier afleiding te zoeken.

De meest moeilijke activiteiten waren item 2.2 'Ik vermijd (heel) vaak taken
waarbij ik moet lezen' en item 21.2 'Ik neem (heel) vaak vrij'. Kantoormedewerkers
hebben veelal taken waarbij ze moeten lezen en het is dus niet gewenst dat ze (heel)
vaak leestaken vermijden. Het zal dus moeilijk of lastig zijn om taken te vermijden
waarbij de werknemer moet lezen. Ook is het aantal dagen dat de
kantoormedewerkers vrij kunnen nemen beperkt, dus als een medewerker (heel) vaak
vrij neemt zal dit moeilijk zijn.

De inhoudsvaliditeit heeft betrekking op de volledigheid van de schaal. De NRS
bestaat uit restoratieve gedragingen en stellingen over herstelbehoefte. De
gedragsgebaseerde items van de NRS beschrijven restoratieve activiteiten of
gedragingen die veel voorkomen in kantoren, waarvan kantoormedewerkers ook
hebben aangegeven dat ze deze doen als ze moeite hebben om hun aandacht te
focussen en als ze zich vermoeid en/of gestresst voelen.
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De restoratieve gedragingen zijn gebaseerd op literatuur en gesprekken met
kantoormedewerkers en experts, waarbij het streven was de lij st met gedragingen zo
volledig mogelijk te maken.

De evaluatieve stellingen van de NRS zijn gebaseerd op de items van de
herstelbehoefte schaal van Van Veldhoven en Broersen (2003) en gaan over
vermoeidheid op het werk. Deze stellingen van de herstelbehoefte schaal beschrijven
symptomen van kantoormedewerkers die aan het einde van de werkdag of's avonds
behoefte hebben aan herstel van de inspanningen gedurende de werkdag. Als
kantoormedewerkers aangeven dat ze last hebben van deze symptomen zullen ze meer
gemotiveerd zijn om de afgenomen psychologische capaciteiten te herstellen.
Verwacht wordt dus dat zowel de gedragingen die kantoormedewerkers doen om te
herstellen van afgenomen psychologische capaciteiten als de evaluatieve stellingen
naar herstelbehoefte maten zijn voor de behoefte aan restoratie van de medewerkers.

4.2.2 Construct validiteit
De construct validiteit van de schaal is bepaald om te zien of de ontwikkelde schaal
ook daadwerkelijk het beoogde construct, de behoefte aan restoratie van
kantoormedewerkers, meet. Vit de partial credit model test bleek dat de
gedragsgebaseerde en evaluatieve items van de behoefte aan restoratie schaal goed
passen op een eendimensionale schaal. Dit betekent dat de gedragingen en de
evaluatieve items hetzelfde construct meten. Ondanks dat de gedragingen en
evaluatieve stellingen zijn gebaseerd op theoretisch en technisch verschillende
modellen meten ze, zoals verwacht, hetzelfde construct. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat het zeer waarschijnlijk is dat de nieuwe schaal ook daadwerkelijk de
behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers meet.

De construct validiteit van de schaal is ook getoetst aan de hand van de
samenhang tussen de scores op de NRS en traditionele maten voor afgenomen
psychologische capaciteiten (convergente validiteit) en het verschil tussen behoefte
aan restoratie en theoretisch gerelateerde maar andere constructen (discriminante
validiteit).

De convergente validiteit van de NRS is getoetst met behulp van de Fatigue
Assessment Scale (FAS; Michielsen et aI., 2003) en de Groningse slaapkwaliteit
schaal (GSKS; Meijman et aI., 1985). De discriminante validiteit van de NRS is
getoetst met behulp van de verkorte Profiel of mood states (POMS; Wald &
Mellenbergh, 1999) omdat verwacht wordt dat de POMS een ander psychologisch
construct meet dan de overige maten die meer gericht zijn op aandachtsvermoeidheid.
Om te zien of de behoefte aan restoratie een vergelijkbaar construct meet als
vermoeidheid, slaapkwaliteit en een ander construct meet als stemming zijn de
correlaties tussen deze variabelen bepaald. In tabel 4.8 zijn de ongecorrigeerde en
gecorrigeerde correlaties tussen behoefte aan restoratie, vermoeidheid, slaapkwaliteit
en dimensies stemming zijn gegeven.

De gecorrigeerde correlaties zijn correlaties waarbij is gecorrigeerd voor
meetfouten (measurement error attenuation). De correlaties zijn gecorrigeerd door de
correlatie tussen twee variabelen (rxy) te delen door de wortel van het product van de
betrouwbaarheid van de eerste schaal (rxx) en de betrouwbaarheid van de tweede
schaal (ryy; zie formule 4.3).

rcorr,xy =
rxy

--Jrxx • ryy

(Formule 4.3)
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In de tabel 4.8 is te zien dat er een acceptabele gecorrigeerde correlatie (reoIT = .67)
bestaat tussen de scores op de NRS en de FAS en een bescheiden maar significante
gecorrigeerde correlatie (reolT =.35) tussen scores van de NRS en de GSKS. Er bestaan
ook significante gecorrigeerde correlaties tussen de NRS en dimensies van de verkorte
versie van de POMS, waaronder gespannen (reolT = .58), depressief (reolT =.56), boos
(reolT = .50) en vennoeid (reolT = .61) en een matige gecorrigeerde correlatie tussen
NRS en de dimensie krachtig (reolT =-.37) van de verkorte versie van de POMS (zie
tabe1 4.8). Alle relaties zijn bovendien in de voorspelde richting. Hieruit blijkt dat de
behoefte aan restoratie een vergelijkbaar construct meet als vennoeidheid en dat er
duidelijke verbanden bestaan met theoretisch gerelateerde constructen als
slaapkwaliteit en stemming. Hierbij moet worden opgemerkt dat de correlaties tussen
de dimensies gespannen, depressief en boos van de POMS onderling hoger zijn dan
de correlaties tussen deze dimensies en de NRS. Dus de NRS meet een ander, maar
gerelateerd, construct als stemming.

De FAS correleerde ook significant met slaapkwaliteit (GSKS; reolT = .42) en
met de dimensies van stemming gemeten met de verkorte POMS. De slaapkwaliteit
schaal correleerde ook significant met deze stemmingsdimensies.

Tabel 4.8 Correlaties behoefte aan restoratie, vermoeidheid, dimensies stemming en slaapkwaliteit.

I II
1 2 3 1 2 3 4 5 M SD N

I Psychologische stress
1 Behoefte aan restoratie .77 .67 .35 .58 .56 .50 -.37 .61 -.75 .68 278

(NRS)
2 Vermoeidheid (FAS) .55 ** .87 .42 .54 .54 .45 -.60 .68 32.02 10.13 278
3 Slaapkwaliteit (GSKS) .29 ** .37** .86 .43 .37 .37 -.52 .48 14.00 3.37 278

II Dimensies Stemming
(POMS)

1 Gespannen .46 ** .46 ** .36 ** .83 .93 .82 -.16 .78 1.31 .49 277
2 Depressief .48 ** .49 ** .33 ** .81 ** .92 .87 -.24 .84 1.25 .51 277
3 Boos .42 ** .39 ** .32 ** .71 ** .79 ** .90 -.13 .75 1.24 .45 277
4 Krachtig -.30 ** -.51 ** -.44 ** -.13 * -.21 ** -.11 .83 -.46 2.89 .71 277
5 Vermoeid .52 ** .61 ** .43 ** .68 ** .78 ** .64 ** -.40 ** .92 1.46 .62 277

Note. COlTelaties zijn Pearson's eorrelaties. Onder de diagonaal staan de ongeeorrigeerde eOlTelaties (in het grijze gedeelte) en
boven de diagonaal staan de voor meetfouten geeorrigeerde eOlTelaties en in de diagonaal (sehuin en dikgedrukt) staat de
betrouwbaarheid van de maten. *p < .05 en ** p < .01

Er moet worden opgemerkt dat stemming is gemeten op basis van hoe de
participanten zich voelden op het moment van het invullen van de vragenlijst. Terwijl
de gedragingen van de NRS en de stellingen van FAS en slaapkwaliteit schaal GSKS
betrekking hadden op een langere periode (enkele weken). Stemming kan varieren
over de dag en kon dus wisselend zijn over de periode waarvoor behoefte aan
restoratie, vennoeidheid en slaapkwaliteit is gemeten.

Ook waren er opvallend hoge correlaties tussen de verschillende dimensies
van stemming onderling, waardoor het aannemelijk is dat er minder dan 5 dimensies
zijn die stemming beschrijven. Een factor analyse toonde aan dat de resultaten van de
verkorte POMS ook beschreven kunnen worden met twee dimensies. Daarom is
ervoor gekozen om de POMS weg te laten uit de overige analyses.
De NRS meet, zoals verwacht, een vergelijkbaar construct als vennoeidheid, maar een
ander construct als slaapkwaliteit en stemming. Er zijn weI duidelijke verbanden zijn
met theoretisch gerelateerde constructen als slaapkwaliteit en stemming. am te zien
of de NRS een goede maat is voor de effecten van verlichting op
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kantoormedewerkers, zal in de volgende paragraaf worden ingegaan op de
gevoeligheid van de nieuwe schaal.

4.3 Gevoeligheid voor effecten van verlichting
In deze paragraaf wordt onderzocht of de NRS, FAS en GSKS gevoelige maten zijn
voor de (directe) psychologische effecten van verlichting. Uit de literatuurstudie bleek
dat verlichting mogelijk een invloed kan hebben op de alertheid, vermoeidheid en
slaapkwaliteit en dus op de behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers (zie
paragraaf 1.2.3).

Naast de kantoorverlichting kunnen persoonskarakteristieken en de evaluatie
van de werksituatie ook een invloed hebben op de behoefte aan restoratie,
vermoeidheid en slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers. Uit enkele onderzoeken
naar de effecten van verlichting bleek bijvoorbeeld dat geslacht, leeftijd, en
lichtgevoeligheid mogelijke confounding variabelen zijn en dus belangrijke
variabelen zijn om mee te nemen in volgend onderzoek naar de effecten van
verlichting kantoorverlichting (Begemann et aI., 1997; Knez, 1995; Knez, 2001;
Knez, & Kers, 2000; zie paragraaf 1.2.3). De ervaring met de kantoorruimte
(gebaseerd op het aantal jaren dat de kantoormedewerkers werkzaam zijn in de
kantoorruimte) en het aantal uren dat ze per week werken kunnen ook een invloed
hebben op de behoefte aan restoratie, vermoeidheid en slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers.

Ook de evaluatie van de kantooromgeving en werkgerelateerde factoren, zoals
werksfeer en tevredenheid met baan, kunnen een invloed hebben op de behoefte aan
restoratie, vermoeidheid en slaapkwaliteit van kantoormedewerkers.

Met behulp van multiple regressie analyses wordt onderzocht in hoeverre
persoons-, kantoor- en verlichtingskarakteristieken de behoefte aan restoratie,
vermoeidheid en slaapkwaliteit van kantoormedewerkers voorspellen. Hiermee wil ik
ook aantonen dat de NRS gevoelig is voor de effecten van verlichting op
kantoormedewerkers.

Verschillende multiple regressie analyses zijn uitgevoerd met persoons-,
kantoor- en verlichtingskarakteristieken als voorspellers voor zowe1 de behoefte aan
restoratie als vermoeidheid en slaapkwaliteit. Maten voor de verlichting zijn de
verlichtingssterkte4 en het type kantoorverlichting (verlichting met of zonder
beeldschermarmaturen).
Maten voor persoonskarakteristieken zijn leeftijd, lichtgevoeligheid, jaren werkzaam
in de kantoorruimte en percentage werkzaam per werkweek5

. Evaluatie van de
werksituatie bestaat uit evaluaties van de verlichting, werksfeer, werkprestatie,
kantooromgeving en tevredenheid met baan, betrokkenheid bedrijf en afwisselendheid
van het werk. In Appendix C staan de resultaten van de factor analyses waarmee de
evaluaties met betrekking tot de aangenaamheid van de verlichting, intensiteit van de
verlichting, kantooromgeving, werkprestatie en werksfeer zijn berekend. Deze
variabelen zijn ook meegenomen als voorspellers voor behoefte aan restoratie,
vermoeidheid en slaapkwaliteit om te zien of de verlichting een effect had op deze
afhankelijke variabelen wanneer er is gecontroleerd voor het effect van
persoonskarakteristieken en evaluatie van de werksituatie.

4 De waarden voor de horizontale verlichtingssterkte met daglichtbijdrage zijn gebruikt. De correlatie
tussen horizontale en verticale verlichtingssterkte met daglichtbijdrage was hoog (r =.93 en p < .01).

5 Geslacht is niet meegenomen als voorspeller omdat dit een categorische variabele is en uit eerdere
analyses bleek dat geslacht geen significant effect had op de behoefte aan restoratie.
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am te zien of er een samenhang was tussen de voorspellers zijn de correlaties tussen
persoonskarakteristieken, evaluaties van de werksituatie en verlichting berekend.
Deze correlaties zijn gegeven in tabel 4.9. Oit deze tabel blijkt dat sommige
onafhankelijke variabelen significant met elkaar correleren. Deze correlaties waren in
de meeste gevallen laag tot gemiddeld. Echter, er was een hoge correlatie tussen de
evaluatie van de werksfeer en tevredenheid met baan (rcorr = .61). Het lijkt dus dat een
positievere evaluatie van de werksfeer gepaard gaat met tevredenheid met de baan.
Ook was er een hoge correlatie tussen de verlichtingssterkte van de kantoorverlichting
en het type kantoorverlichting (r = -.72). In dit onderzoek was de verlichtingssterkte
van de verlichting in kantoren zonder beeldschermarmaturen hoog, in vergelijking
met de verlichtingssterkte in kantoren met beeldschermarmaturen.

Ondanks dat sommige variabelen met elkaar correleren zijn aIle variabelen
opgenomen in de multiple regressie analyses. Ik ben namelijk gei'nteresseerd in het
effect van de kantoorverlichting op de behoefte aan restoratie, vermoeidheid en
slaapkwaliteit en niet zozeer in het bepalen van het beste model om deze maten te
voorspellen. Daarom zijn aIle variabelen die mogelijk een invloed hebben op de
behoefte aan restoratie, vermoeidheid en slaapkwaliteit meegenomen in de analyses.
Uiteraard wordt weI gecontroleerd op (multi)collineariteitsproblemen die mogelijk
optreden bij grotere aantallen voorspellers die onderling gecorreleerd zijn.
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Tabel4.9 Correlaties onafhankelijke variabelen

Blokl Blok II Blok III
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 M SO N

I Persoonskarakteristieken
1 Leeftijd - -.02 - - -.05 -.05 .17 .21 .06 - - - - - 35.72 10.00 271
2 Lichtgevoeligheid -.02 .74 -.13 .06 -.21 -.06 -.00 -.08 .13 .01 .05 .03 .21 -.02 4.24 1.77 271
3 Jaren werkzaam .46** -Ti - - -.07 .05 -.04 .08 -.13 - - - - - 3.49 4.19 265
4 Werkweek ':'.25** .05 -.11 - .04 .13 -.01 -.13 .12 - - - - - 96.77 26.96 269
II Evaluatie werksituatie
1 Aangenaarnheid verlichting -.04 -.15* -.06 .03 ..:11. .17 .15 -.02 .46 .06 .10 -.01 .01 .07 .00 1.39 271
2 Intensiteit verlichting -.04 c.04 .04 .10 .11 .64 -.10 -.01 -.03 -.09 -.08 .05 -.11 .19 .00 2.01 271
3 Werksfeer .15 -.00 -.04 -.01 .12 -.08 .82 .31 .39 .61 .46 .36 .12 -.03 .00 1.05 273
4 Werkprestatie .17 -.05 .06 -.10 -.01 -.01 .22** .63 .22 .19 .13 .08 -.26 .43 .00 1.22 273
5 Kantooromgeving .06 .10 -.12 .11 .36** -.02 .29** .16** .88 .18 .19 .03 .19 .10 .00 1.05 272
6 Tevredenheid baan .02 .01 .04 -.06 .05 -.07 .55** .15 .17 - - - - - .90 .30 270
7 Betrokkenheid bedrijf .12* .04 .05 -.06 .08 -.06 .42** .10 .18 .38** - - - - .88 .33 263
8 Afwisselendheid werk .11 .03 .00 .08 -.01 .04 .33** .06 .03 .38** .41** - - - .89 .32 267
III Verlichting
1 Verlichtingssterkte .01 .18** -.13* .10 .01 -.09 .11 -.21 ** .18** .06 -.03 .10 - - 808.76 202.87 278
2 Beoordeling lichtkwaliteit .03 -.02 .14* .03 .06 .15* -.03 .34** .09* -.03 .14* -.03 -.72** - 1.85 .93 278

Note. Correlaties zijn Pearson's correlaties met uitzondering van de correlaties met de beoordeling van de lichtkwaliteit, dit zijn Spearman's rho correlaties. De schuin- en dikgedrukte waarden zijn de
betrouwbaarheid van de schaal (in diagonaal). De correlaties die onder de diagonaal staan (grijs) zijn ongecorrigeerde correlaties en de correlaties gecorrigeerd voor meetfouten staan boven de diagonaal.
* p < .05 en ** p < .01
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4.3.1 Voorspellen van de behoefte aan restoratie (NRS)
Om te zien of de kantoorverlichting een invloed had op de behoefte aan restoratie is
een hierarchische multiple regressie analyse uitgevoerd met behoefte aan restoratie als
afhankelijke variabele. Bij deze analyse worden sets variabelen (blokken) geforceerd
ingevoerd (forced entry). Met deze analyse kan van verschillende sets variabelen
worden onderzocht hoeveel van de variantie in behoefte aan restoratie extra wordt
verklaard door het toevoegen van een set variabelen aan het model.

De onafhankelijke variabelen zijn opgedeeld in drie blokken met verlichting in
het laatste blok om te zien of de kantoorverlichting een invloed had op de behoefte
aan restoratie wanneer er werd gecontroleerd voor het effect van
persoonskarakteristieken en evaluatie van de werksituatie op de behoefte aan
restoratie. In de eerste stap zijn de persoonskarakteristieken ingevoerd als voorspellers
en in de tweede stap werden de evaluaties van de werksituatie als voorspellers aan het
model toegevoegd. Tenslotte werden in de derde stap de verlichtingssterkte en type
kantoorverlichting toegevoegd als voorspellers. In tabel 4.10 staan de resultaten van
deze multiple regressie analyse.

Tabel 4.10 Regressiecoefficienten voorspellers voor behoefte aan restoratie

13 coefficienten R2 ~R2

Stap 1 Stap 2 Stap 3
Stap 1 Persoonskarakteristieken .147 **

Leeftijd -.151 * -.078 -.107
Lichtgevoeligheid .297 ** .282 ** .281 **
Jaren werkzaam -.101 -.132 -.101
Werkweek .045 .052 .049

Stap 2 Evaluatie werksituatie .243 ** .097 **
Aangenaamheid verlichting -.052 -.053
Intensiteit verlichting -.084 -.050
Werksfeer -.151 -.178 *
Werkprestatie -.136 * -.073
Kantooromgeving -.052 -.031
Tevredenheid baan -.040 -.053
Betrokkenheid bedrijf -.091 -.047
Afwisselendheid werk .047 .037

Stap3 Verlichting .273 ** .030 *
Verlichtingssterkte -.012
Type armatuur -.202 *

* p < .05 en ** p < .01

Ret eerste blok met de persoonskarakteristieken had een significant effect op de
behoefte aan restoratie met F(4,241) = 10.342 en p < .01. De variabelen verklaarden
14.7% van de variantie in behoefte aan restoratie. In deze eerste stap waren de
regressiecoefficienten van leeftijd en lichtgevoeligheid significant (p < .05 en p < .01
respectievelijk).

Ret tweede model, waarin zowel de persoonskarakteristieken en de evaluatie
van de werksituaties zijn opgenomen als onafhankelijke variabelen was ook
significant [F(l2,233) = 6.233 en p < .01] en toonde een significante verbetering ten
opzichte van het eerste. Door het toevoegen van de evaluaties van de werksituatie als
voorspellers werd 9.7% extra van de variantie in behoefte aan restoratie verklaard. De
regressiecoefficient van evaluatie van werkprestatie was significant (p < .01) en de
coefficient van de werksfeer was marginaal significant (p =.052). Ret was opvallend
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dat de coefficient van leeftijd in dit model niet meer significant was en de coefficient
van jaren werkzaam in kantoorruimte weI marginaal significant bleef. Dit kan mede
verklaard worden doordat er een significante correlatie was tussen leeftijd en jaren
werkzaam in de kantoorruimte (r = .46).

In het derde model werden de verlichtingssterkte en type verlichting
toegevoegd en dit model was ook significant [F(l4,231) =6.201 en p < .01]. Door het
toevoegen van de kantoorverlichting als voorspeller werd 3.0% extra van de variantie
in behoefte aan restoratie verklaard. AIleen het type verlichting had een significant
hoofdeffect op de behoefte aan restoratie (p < .05). Hierbij moet worden opgemerkt
dat er een hoge correlatie was tussen het type verlichting en de verlichtingssterkte van
de kantoren (r =-.72). Daarom is de regressie analyse herhaald maar dan zonder het
type verlichting als predictor in het derde blok. Omdat het effect van de
verlichtingssterkte op de behoefte aan restoratie kan afhangen van het type armatuur,
is in deze analyse aIleen de verlichtingssterkte van kantoren met
beeldschermarmaturen als voorspeller toegevoegd in het derde blok6

• Uit de resultaten
hiervan bleek dat de verlichtingssterkte van verlichting met beeldschermarmaturen
geen significante voorspeller was voor de behoefte aan restoratie (~= -.03 en p = .76).

De multiple regressie analyse is ook uitgevoerd met verlichting in het tweede blok en
evaluatie van de werksituatie in derde blok om te zien hoeveel van de variantie in
behoefte aan restoratie indirect werd verklaard door de verlichting via de evaluatie
van de werksituatie. In tabel 4.11 staan de resultaten van deze analyse. De
regressiecoefficienten in stap 1 en stap 3 zijn hetzelfde als in tabel 4.10.

Tabel 4.11 Regressiecoefficienten voorspellers voor behoefte aan restoratie

B coefficienten R2 L'1R2
Stap 1 Stap 2 Stap3

Stap 1 Persoonskarakteristieken .147 **
Leeftijd -.151 * -.169 * -.107
Lichtgevoeligheid .297 ** .300 ** .281 **
Jaren werkzaam -.101 -.065 -.101
Werkweek .045 .045 .049

Stap 2 Verlichting .203 ** .056 **
Verlichtingssterkte -.056 -.012
Type verlichting -.266 ** -.202 *

Stap3 Evaluatie werksituatie .273 ** .071 **
Aangenaamheid verlichting -.053
Intensiteit verlichting -.050
Werksfeer -.178 *
Werkprestatie -.073
Kantooromgeving -.031
Tevredenheid baan -.053
Betrokkenheid bedrijf -.047
Afwisselendheid werk .037

* p < .05 en ** p < .01

6 Het was niet mogelijk om te kijken naar het effect van zowel de veriichtingssterkte van aileen kantoren met
beeldschermarmaturen als het type verlichting op de behoefte aan restoratie. Dan worden namelijk aileen de
medewerkers van de kantoren met beeldschermarmaturen meegenomen in de regressie analyse en het type
verlichting was gebaseerd op het type armatuur.
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Ret tweede model met de persoonskarakteristieken en verlichting als voorspellers
voor de behoefte aan restoratie van de kantoormedewerkers was significant met
F(6,239) = 10.120 en p < .01. Door de verlichting in stap 2 op te nemen in het model
werd 5.6% extra van de variantie in behoefte aan restoratie verklaard.

Door de evaluaties van de werksituatie toe te voegen aan het model in de
derde stap, werd 7.1 % extra van de variantie in behoefte aan restoratie verklaard. Ret
verschil in extra verklaarde variantie door de evaluatie van de werksituatie toe te
voegen aan het model in het derde stap (7.1 %) in vergelijking met het toevoegen van
dit blok in de tweede stap (9.7%) is 2.6%. Dit verschil is gelijk aan het verschil in
extra verklaarde variantie door de verlichting in de tweede stap (5.6%) en in de derde
stap (3.0%). Dit geeft aan dat de evaluatie van de werksituatie het effect van
verlichting op de behoefte aan restoratie medieert.

De regressie is tenslotte nog herhaald met de verlichtingssterkte van kantoren
met beeldschermarmaturen als voorspeller in stap 2. Uit de resultaten hiervan bleek
dat de verlichtingssterkte van alleen kantoren met beeldschermarmaturen ook geen
indirect effect hadden op de behoefte aan restoratie (~= -.08 en p = .41).

In figuur 4.2 zijn de effecten van de verlichting, evaluatie van de werksituatie
en persoonskarakteristieken op de behoefte aan restoratie weergegeven. Rierbij moet
worden opgemerkt dat de percentages verklaarde variantie door de
persoonskarakteristieken, de evaluatie van de werksituatie en verlichting zijn
berekend op basis van de drie stappen van de hierarchische multiple regressie analyse
en dus niet op basis van het uiteindelijke model in stap 3.

3.0%
Verlichting ---------------.. Behoefte aan restoratie
(Type verlichting)~ i

~ 9.7% ~14.7%

Werksituatie
(Werksfeer) Persoonskarakteristieken

(Lichtgevoeligheid)

Note. De percentages zijn berekend op basis van de drie stappen van de hierarchische multiple regressie analyse. Hierbij moet
worden opgemerkt dat het percentage verklaarde variantie in de behoefte aan restoratie voor de persoonskarakteristieken is
berekend op ba~is van stap I, voor evaluaties werksituatie is berekend op basis van stap 2 en verlichting op ba~is van stap 3. De
regressiecoefficienten van de variabelen tussen haakjes waren significant (zie tabeI4.l0).

Figuur 4.2 Overzicht effect verlichting, evaluatie werksituatie en persoonskarakteristieken op de
behoefte aan restoratie

4.3.2 Voorspellen van vermoeidheid (FAS)
Om te zien of de kantoorverlichting ook een invloed had op de mate van
vermoeidheid van de kantoormedewerkers gemeten met de FAS is een vergelijkbare
hierarchische multiple regressie analyse uitgevoerd met deze grootheid als
afhankelijke variabele. In het eerste blok werden opnieuw de persoonskarakteristieken
van de kantoormedewerkers ingevoerd, in het tweede blok de evaluaties van de
werksituatie, en in het derde de verlichtingssterkte en het type verlichting. De
resultaten van deze regressie analyse staan in tabe14.12.

Ret eerste model was significant met F(4,24l) =3.269 en p < .05. Dit betekent
dat de persoonskarakteristieken een invloed hadden op de mate van vermoeidheid.
Deze variabelen verklaarden 5.1% van de variantie in vermoeidheid. Van de
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persoonskarakteristieken was alleen de lichtgevoeligheid een significante voorspeller
voor verrnoeidheid (p < .0 I).

Bij de tweede stap werden de evaluaties van de werksituatie toegevoegd en dit
model was ook significant met F(l2,233) =8.330 en p < .01. Door het toevoegen van
de evaluaties van de werksituatie aan het model in stap 2 werd 30.0% extra van de
variantie in verrnoeidheid verklaard in vergelijking met stap I. De evaluatie van de
werksfeer en de evaluatie van de werkprestatie waren significante voorspellers voor
de mate van verrnoeidheid van de kantoorrnedewerkers (p < .05 en p < .01
respectievelijk).

Het derde model was ook significant [F(l4,231) =7.108 en p < .01], echter er
was geen significant verschil in verklaarde variantie tussen stap 2 en stap 3 (~R2 =
.001 en p = .86). De verlichtingssterkte en type verlichting waren geen significante
voorspellers voor de mate van verrnoeidheid (p =.72 en p =.89 respectievelijk).

Tabe14.12 Regressiecoefficienten voorspellers voor vermoeidheid

13 coefficienten R2 ~R2

Stap I Stap 2 Stap 3
Stap I Persoonskarakteristieken .051 *

Leeftijd -.036 .096 .092
Lichtgevoeligheid .210 ** .181 ** .178**
Jaren werkzaam -.037 -.101 -.075
Werkweek -.069 -.074 -.097

Stap2 Evaluatie werksituatie .300 ** .249 **
Aangenaamheid verlichting -.120 -.120
Intensiteit verlichting .052 .056
Werksfeer -.182 * -.188 *
Werkprestatie -.339 ** -.329 **
Kantooromgeving -.059 -.064
Tevredenheid baan -.030 -.030
Betrokkenheid bedrijf -.105 -.098
Afwisselendheid werk .032 .028

Stap3 Verlichting .301 ** .001
Verlichtingssterkte .026
Type verlichting -.010

*p < .05 en ** p < .01

De multiple regressie analyse is herhaald met de verlichtingssterkte van kantoren met
beeldscherrnarrnaturen als voorspeller in blok 3. De resultaten hiervan toonden aan
dat de verlichtingssterkte van kantoren met beeldscherrnarrnaturen geen significante
voorspeller was voor de verrnoeidheid van kantoorrnedewerkers (~ =-.08 en p =AI).
Dus de verlichting had geen significant direct effect op de verrnoeidheid van de
kantoorrnedewerkers.

Om te zien of de kantoorverlichting weI indirect een invloed had op de mate van
verrnoeidheid via de evaluatie van de werksituatie, is de multiple regressie analyse
met verrnoeidheid als afhankelijke variabele herhaald maar dan met verlichting als
voorspeller in het tweede blok en evaluaties van werksituatie als voorspellers in het
derde blok. De resultaten van deze analyse staan in tabel 4.13. De
regressiecoefficienten in stap I en stap 3 zijn hetzelfde als de resultaten van de vorige
multiple regressie analyse (zie tabel4.12).
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TabeI4.13 Regressiecoefficienten voorspellers voor vermoeidheid

Stap 1

Stap2

Stap3

B coefficienten R2 i\R2
Stap 1 Stap 2 Stap3

Persoonskarakteristieken .051 *
Leeftijd -.036 -.047 .092
Lichtgevoeligheid .210 ** .212 ** .178 **
Jaren werkzaam -.037 -.070 -.075
Werkweek -.069 -.015 -.097

Verlichting .073 ** .022
Verlichtingssterkte -.034 .026
Type verlichting -.163 * -.OlD

Evaluatie werksituatie .301 ** .228 **
Aangenaamheid verlichting -.120
Intensiteit verlichting .056
Werksfeer -.188 *
Werkprestatie -.329 **
Kantooromgeving -.064
Tevredenheid baan -.030
Betrokkenheid bedrijf -.098
Afwisselendheid werk .028

*p < .05 en ** p < .01

Het tweede model met persoonskarakteristieken en verlichting als voorspellers was
significant [F(6,239) =3.124 en p < .01]. Door de verlichting in stap 2 toe te voegen
aan het model werd 2.2% extra van de variantie in vermoeidheid verklaard, dit effect
was marginaal significant verschillend van het effect van model 1 (~R2 =.022 en p =
.07). In dit model was het type verlichting, samen met de lichtgevoeligheid, een
significante voorspeller voor de mate van vermoeidheid (p < .05).
Door het toevoegen van evaluaties van de werksituaties in de derde stap werd 22.8%
extra van de variantie in vermoeidheid verklaard. De extra verklaarde variantie van de
evaluatie van de werksituatie was 2.1 % lager in stap 3 (22.8%) dan in stap 2 (24.9%).
Dit verschil was gelijk aan het verschil in extra verklaarde variantie door het
toevoegen van de verlichting in stap 2 (2.2%) en in stap 3 (.1 %). Hieruit blijkt dat
evaluatie van de werksituatie het effect van de verlichting op de vermoeidheid
medieert.

De multiple regressie analyse is herhaald met verlichtingssterkte van kantoren met
beeldschermarmaturen als voorspeller in blok 2. Hieruit bleek dat de
verlichtingssterkte van kantoren met beeldschermarmaturen geen significant effect
had op de vermoeidheid van de kantoormedewerkers (~ =-.05 en p =.61).

Dus de verlichtingssterkte en type verlichting hadden geen significant direct
effect op de vermoeidheid van kantoormedewerkers. AIleen het indirecte effect van
het type verlichting op de vermoeidheid via de evaluatie van de werksituatie was
significant.

In figuur 4.3 zijn de effecten van persoonskarakteristieken, evaluatie van de
werksituatie en verlichting op vermoeidheid weergegeven. Hierbij moet ook worden
opgemerkt dat de percentages verklaarde varianties zijn berekend op basis van de
verschillende blokken en niet op basis van de verklaarde variantie per blok
(persoonskarakteristieken, evaluatie werksituatie en verlichting) in het laatste model.
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Persoonskarakteristieken
(Lichtgevoeligheid)

0.1%
Verlichting .

(Type verlichtingt···................. ' ~
........... 24.9o/~

Werksituatie
(Werksfeer en
werkprestatie)

Vermoeidheid

5.1%1
Note. De percentages zijn berekend op basis van de drie stappen van de hierarchische multiple regressie analyse. Hierbij moet
worden opgemerkt dat het percentage verklaarde variantie in de behoefte aan restoratie voor de persoonskarakteristieken is
berekend op ba~is van stap 1, voor evaluaties werksituatie is berekend op basis van stap 2 en verlichting op basis van stap 3. De
regressiecoefficienten van de variabelen die tussen haakjes staan waren significant (zie tabeI4.l2). De effecten van gestippelde
peilen waren niet significant.

Figuur 4.3 Overzicht effect verlichting, evaluatie werksituatie en persoonskarakteristieken op
vermoeidheid

4.3.3 Voorspellen van slaapkwaliteit (GSKS)
Eenzelfde hierarchische multiple regressie analyse is ook uitgevoerd met
slaapkwaliteit als afhankelijke variabele. Opnieuw werden persoonskarakteristieken in
het eerste blok geintroduceerd, evaluaties van de werksituatie in het tweede blok en
verlichting in het derde blok. In tabe14.l4 staan de resultaten van deze analyse.

De persoonskarakteristieken hadden een significante invloed op de
slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers [F(4,24l) = 5.147 en p < .01] en
verklaarden 7.9% van de variantie in slaapkwaliteit. Hierbij was aIleen de
lichtgevoeligheid een significante voorspeller voor de slaapkwaliteit (p < .01).

Tabel 4.14 Regressiecoefficienten voorspellers voor slaapkwaliteit

B coefficienten R2 ~R2

Stap 1 Stap 2 Stap3
Stap 1 Persoonskarakteristieken .079 **

Leeftijd .032 .080 .075
Lichtgevoeligheid .254 ** .219 ** .221 **
Jaren werkzaam -.089 -.109 -.103
Werkweek -.079 -.080 -.080

Stap2 Evaluatie werksituatie .200 ** .121 **
Aangenaamheid verlichting -.099 -.100
Intensiteit verlichting -.104 -.098
Werksfeer -.199 * -.202 *
Werkprestatie -.106 -.096
Kantooromgeving .023 .032
Tevredenheid baan -.167 * -.170 *
Betrokkenheid bedrijf .042 .049
Afwisselendheid werk .058 .058

Stap3 Verlichting .201 ** .001
Verlichtingssterkte -.024
Type verlichting -.048

* p < .05 en ** p < .0 I

Het tweede model met persoonskarakteristieken en evaluatie van de werksituatie was
ook significant [F(l2,233) =4.850 en p < .01]. Door de evaluaties van de werksituatie
toe te voegen aan het model werd 12.1 % extra van de variantie in slaapkwaliteit
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verklaard. De evaluatie van de werksfeer en de tevredenheid met baan waren
significante voorspellers voor de slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers (p < .05
voor beide coefficienten).

Ret derde model was ook significant met F(14,23l) =4.155 en p < .01. Echter
het verschil in verklaarde variantie tussen de tweede stap en de derde stap was niet
significant (~R2 = .001 en p = .83). De regressiecoefficienten van de
verlichtingssterkte en type verlichting waren niet significant (p = .76 en p = .54
respectievelijk).

De regressie analyse is vervolgens herhaald met de verlichtingssterkte van
kantoren met verlichtingssysteem met beeldschermarmaturen als voorspeller in stap 3.
De regressiecoefficient van de verlichtingssterkte van kantoren met
beeldschermarmaturen was niet significant (~ = .08 en p = .41). Dus de verlichting
had geen direct effect op de slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers.

Om te zien of de evaluatie van de werksfeer het effect van verlichting op de
slaapkwaliteit medieerde is de multiple regressie analyse herhaald met onafhankelijke
variabelen verlichtingssterkte en type verlichting in het tweede blok en evaluaties van
de werksituatie in het derde blok. De resultaten van deze analyse zijn gegeven in tabel
4.15. De regressiecoefficienten in stap 1 en stap 3 zijn hetzelfde als in tabe14.l4.

Uit de resultaten bleek dat de tweede stap met persoonskarakteristieken en
verlichting als voorspellers een significant effect had op de slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers [F(6,233) =3.691 en p < .01]. Ret toevoegen van de verlichting
in het model had echter geen effect op de verklaarde variantie in slaapkwaliteit (~R2 =
.006 en p = .45). De coefficienten van verlichtingssterkte en type verlichting waren
niet significant (p =.49 en p =.21 respectievelijk).

Tabe14.15 Regressiecoefficienten voorspellers voor slaapkwaliteit

Stap 1

Stap2

Stap3

B coefficienten R2 i1R2
Stap 1 Stap 2 Stap3

Persoonskarakteristieken .079 **
Leeftijd .032 .029 .075
Lichtgevoeligheid .254 ** .260 ** .221 **
Jaren werkzaam -.089 -.080 -.103
Werkweek -.079 -.076 -.080

Verlichting .085 ** .006
Verlichtingssterkte -.053 -.024
Type verlichting -.095 -.048

Evaluatie werksituatie .201 ** .116 **
Aangenaamheid verlichting -.100
Intensiteit verlichting -.098
Werksfeer -.202 *
Werkprestatie -.096
Kantooromgeving .032
Tevredenheid baan -.170 *
Betrokkenheid bedrijf .049
Afwisselendheid werk .058

* p < .05 en ** p < .01

Uit de resultaten van het derde model bleek dat 11.6% van de variantie in
slaapkwaliteit extra werd verklaard door het toevoegen van de evaluaties van de
werksituatie in stap 3. Dus de extra verklaarde variantie nam af met .5% door
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evaluaties van de werksituatie toe te voegen in stap 3 (11.6%) in vergelijking met stap
2 (12.1 %). Dit verschil was gelijk voor de verlichting als voorspeller (.6% in stap 2 en
.1% in stap 3).

Om te zien of de verlichtingssterkte van kantoren met een verlichtingssysteem
met beeldschermarmaturen een indirect effect had op de slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers is de regressie analyse herhaald met verlichtingssterkte van
kantoren met beeldschermarmaturen in blok 2. Uit deze analyse bleek dat de
verlichtingssterkte van kantoren met beeldschermarmaturen geen significante
voorspeller was voor slaapkwaliteit (~ =-.04 en p =.67).

In figuur 4.4 staat een overzicht van de effecten van verlichting, evaluatie van
de werksituatie en persoonskarakteristieken op de slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers.

Persoonskarakteristieken
(Lichtgevoeligheid)

Verlichting
0.1%

..............................•..........................................................•

........................................ Werksituatie 12~

(Werksfeer en
tevredenheid baan)

Slaapkwaliteit

79% r

Note. Het percentage verklaarde variantie in de behoefte aan restoratie voor de persoonskarakteristieken is
berekend op basis van stap I, voor evaluaties werksituatie is berekend op basis van stap 2 en verlichting op basis
van stap 3. De regressiecoefficienten van de variabelen die tussen haakjes staan waren significant (zie tabel 4.14).
De effecten van gestippelde peilen zijn niet significant.

Figuur 4.4. Overzicht effect verlichting, evaluatie werksituatie en persoonskarakteristieken op
slaapkwaliteit

Uit de resultaten van bovenstaande hierarchische multiple regressie analyses blijkt dat
het type verlichting aIleen significante voorspeller was voor de behoefte aan
restoratie, maar niet voor de vermoeidheid en slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers wanneer er werd gecontroleerd voor het effect van
persoonskarakteristieken en evaluaties van de werksituatie. De verlichtingssterkte was
in dit onderzoek geen significante voorspeller voor de behoefte aan restoratie,
vermoeidheid en slaapkwaliteit. Het lijkt er dus op dat de NRS een gevoeligere maat
is voor de effecten van verlichting dan de FAS en GSKS.

Het zou kunnen dat de vermoeidheid en slaapkwaliteit van de
kantoormedewerkers ook een invloed hebben op hun behoefte aan restoratie. In de
volgende paragraaf wordt onderzocht of de NRS nog steeds gevoelig is voor de
directe effecten van verlichting wanneer er wordt gecontroleerd voor vermoeidheid en
slaapkwaliteit.

4.3.4 Effecten verlichting, vermoeidheid en slaapkwaliteit op behoefte aan
restoratie
Om te zien of de vermoeidheid en slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers een
invloed hebben op de behoefte aan restoratie, wanneer er is gecontroleerd voor
persoons- en kantoorkarakteristieken, zijn vermoeidheid en slaapkwaliteit opgenomen
als voorspellers in de hierarchische multiple analyse met behoefte aan restoratie als
afhankelijke variabele. In het eerste blok werden persoonskarakteristieken als
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voorspellers opgenomen; in het tweede blok evaluaties van de werksituatie en in het
derde blok vermoeidheid en slaapkwaliteit. De verlichting werd tenslotte in het vierde
blok als voorspeller voor de behoefte aan restoratie toegevoegd om te zien of de
verlichting ook een effect had op de behoefte aan restoratie wanneer er werd
gecontroleerd voor vermoeidheid en slaapkwaliteit.

In tabel 4.16 staan de corre1aties tussen de onafhankeIijke variabelen
persoonskarakteristieken, evaluatie van de werksituatie, vermoeidheid en
slaapkwaliteit en kantoorverlichting. Uit deze tabel blijkt dat vermoeidheid en
slaapkwaliteit ook significant correleren met enkele persoonskarakteristieken en
evaluaties van de werksituatie. Deze correlaties waren voomameIijk Iaag tot
gemiddeld. Er was alleen een rede1ijk hoge significante correlatie tussen de evaluatie
van de werkprestatie en de vermoeidheid van de kantoormedewerkers (rcorr =-.53).
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Tabe1 4.16 Corre1aties onatbankelijke variabe1en

Blok I Blok II Blok III BloklV
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 M SD N

I Persoonskarakteristieken
1 Leeftijd - -.02 - - -.05 -.05 .17 .21 .06 - - - -.05 -.03 - - 35.72 10.00 271
2 Lichtgevoeligheid -.02 .74 -.13 .06 -.21 -.06 -.00 -.08 .13 .01 .05 .03 .27 .34 .21 .01 4.24 1.77 271
3 Jaren werkzaam .46** -.11 - - -.07 .05 -.04 .08 -.13 - - - -.09 -.10 - - 3.49 4.19 265
4 Werkweek -.25** .05 -.11 - .04 .13 -.01 -.13 .12 - - - -.02 -.05 - - 96.77 26.96 269
II Evaluatie werksituatie
1 Aangenaamheid verlichting -.04 -.15* -.06 .03 .71 .17 .15 -.02 .46 .06 .10 -.01 -.23 -.22 .01 .12 .00 1.39 271
2 Intensiteit verlichting -.04 -.04 .04 .10 .11 .64 -.10 -.01 -.03 -.09 -.08 .05 .07 -.13 -.11 .19 .00 2.01 271
3 Werksfeer .15 -.00 -.04 -.01 .12 -.08 .82 .31 .39 .61 .46 .36 -.36 -.30 .12 -.07 .00 1.05 273
4 Werkprestatie .17 -.05 .06 -.10 -.01 -.01 .22** .63 .22 .19 .13 .08 -.53 -.20 -.26 .40 .00 1.22 273
5 Kantooromgeving .06 .10 -.12 .11 .36** -.02 .29** .16** .88 .18 .19 .03 -.23 -.14 .19 .13 .00 1.05 272
6 Tevredenheid baan .02 .01 .04 -.06 .05 -.07 .55** .15 .17 - - - -.24 -.25 - - .90 .30 270
7 Betrokkenheid bedrijf .12* .04 .05 -.06 .08 -.06 .42** .10 .18 .38** - - -.24 -.09 - - .88 .33 263
8 Afwisselendheid werk .11 .03 .00 .08 -.01 .04 .33** .06 .03 .38** .41** - -.II -.04 - - .89 .32 267
III Vennoeidheid en

slaapkwaliteit
1 Vermoeidheid -.05 .22** -.08 -.02 -.18** .05 -.30** -.39** -.20** -.22** -.22** -.10 .87 .37** .11 -.18** 32.03 10.13 278
2 Slaapkwaliteit -.03 .27** -.09 -.05 -.17** -.10 -.25** -.15* -.12 -.23** -.08 -.04 .43** .86 .08 -.12 14.00 3.37 278
IV Verlichting
1 Verlichtingssterkte .01 .18** -.13* .10 .01 -.09 .11 -.21 ** .18** .06 -.03 .10 .12 .07 - - 808.76 202.87 278
2 Beoordeling lichtkwaliteit .03 -.02 .14* .03 .06 .15* -.03 .34** .09* -.03 .14* -.03 -.19 -.11 -.72** - 1.85 .93 278

Note. Correlaties zijn Pearson's correlaties met uitzondering van de correlaties van de beoordeling van de lichtkwaliteit welke Spearman's rho correlaties zijn. De schijngedrukte waarden zijn de betrouwbaarheid van
de schaal (in diagonaal). De correlaties die onder de diagonaal staan (grijs) zijn ongecorrigeerde correlaties en de correlaties gecorrigeerd voor meetfouten staan boven de diagonaal.
* p < .05 en ** p < .0 I
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In tabel 4.17 staan de resultaten van de hierarchische multiple regressie analyse. De
coefficienten in stap 1 en stap 2 zijn hetzelfde als in tabel 4.10.

Tabel 4.17 Regressiecoefficienten voorspellers voor behoefte aan restoratie

13 coefficienten R2

Stap 1 Stap 2 Stap3 Stap4
Stap 1 Persoonskarakteristieken .147 **

Leeftijd -.151 * -.078 -.120 -.146
Lichtgevoeligheid .297 ** .282 ** .200 ** .203 **
Jaren werkzaam -.101 -.132 -.087 -.059
Werkweek .045 .052 .085 .081

Stap2 Evaluatie werksituatie .243 **
Aangenaamheid verlichting -.052 .000 -.002
Intensiteit verlichting -.084 -.099 -.068
Werksfeer -.151 -.070 -.097
Werkprestatie -.136 * .001 .059
Kantooromgeving -.052 -.030 -.008
Tevredenheid baan -.040 -.020 -.034
Betrokkenheid bedrijf -.091 -.053 -.011
Afwisselendheid werk .047 .032 .024

.097 **

Stap3 Vermoeidheid en
.360 ** .117 **slaapkwaliteit

Vermoeidheid .390 ** .387 **
Slaapkwaliteit .049 .043

Stap4 Verlichting .387 ** .027 *
Verlichtingssterkte -.021
Type verlichting -.195 *

* p < .05 en ** p < .01

Het derde model met persoonlijke eigenschappen, evaluaties van de werksituatie en
vermoeidheid en slaapkwaliteit als voorspellers voor de behoefte aan restoratie van de
kantoormedewerkers was significant met F(l4,23l) = 9.265 en p < .01. Door de
vermoeidheid en slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers toe te voegen aan het
model werd 11.7% extra van de variantie in behoefte aan restoratie verklaard in
vergelijking met de tweede stap. In dit model was vermoeidheid een significante
voorspeller voor de behoefte aan restoratie (p < .01). De evaluatie van de werksfeer
had geen significant effect meer op de behoefte aan restoratie wanneer vermoeidheid
en slaapkwaliteit zijn toegevoegd als voorspellers voor de behoefte aan restoratie. Dit
kan verklaard worden door de significante correlaties tussen vermoeidheid en
evaluatie van de werksfeer en tussen slaapkwaliteit en evaluatie van de werksfeer (zie
tabel 4.16) en doordat de evaluatie van de werksfeer ook een significante voorspeller
was voor de mate van vermoeidheid (zie tabe14.l2 en tabel4.l4)

Ook het vierde model was significant met F(16,229) =9.019 en p < .01. Door
de verlichting toe te voegen aan het model in stap 4 werd nog steeds 2.7% extra van
de variantie in behoefte aan restoratie verklaard. Het type verlichting was een
significante voorspeller voor de behoefte aan restoratie in dit model (p < .05). Dus het
type verlichting had een significant effect op de behoefte aan restoratie wanneer er
ook is gecontroleerd voor het effect van vermoeidheid en slaapkwaliteit op de
behoefte aan restoratie.
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Uit de resultaten van deze multiple regressie analyse kan dus geconcludeerd worden
dat de NRS een gevoelige maat is voor de effecten van verlichting op
kantoormedewerkers.

4.4 Evaluatie invullen vragenlijst
Uit interviews met individuele participanten die hebben deelgenomen aan het
onderzoek bleek dat de kantoormedewerkers het niet vervelend vonden om de
vragenlijst in te vuIlen, maar dat de vragenlijst weI vrij lang was. Ben
kantoormedewerker gaf aan dat ze het prettig yond dat de vragenlijst digitaal was. Er
werd ook opgemerkt dat er veel negatief geformuleerde items waren bij de FAS en
verkorte versie van de POMS en dat de woorden van de POMS veel op elkaar leken.

4.5 Discussie studie 1
Op basis van de data van 278 medewerkers van acht kantoren met verschillende
verlichtingscondities is de behoefte aan restoratie schaal (NRS) gekalibreerd met
behulp van het partial credit model. De resultaten hiervan toonden aan dat deze schaal
een betrouwbare maat is voor de behoefte aan restoratie (separatie betrouwbaarheid
was r = .77) en op basis van de fit statistieken en item-persoon grafiek kon
geconcludeerd worden dat de items goed passen in het partial credit model. Dus de
NRS is een eendimensionale intervalschaal en hiermee is bevestigd dat de
gedragingen en evaluatieve stellingen, zoals verwacht, een en hetzelfde construct
meten.

Ret was opvallend dat de evaluatieve stellingen van de herstelbehoefte schaal
(van Veldhoven & Broersen, 2003) dicht bij elkaar lagen op de schaal. Ret bereik van
de item moeilijkheid van de NRS was groter en de item moeilijkheid van de NRS
corresponderen beter met de behoefte aan restoratie van de kantoormedewerkers dan
de evaluatieve stellingen aIleen. De nieuwe schaal, gedragsgebaseerde en evaluatieve
items, had dan ook een hogere separatie betrouwbaarheid dan de herstelbehoefte
schaal (r = .60). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de NRS betrouwbaarder is en
dat deze de behoefte aan restoratie van de kantoormedewerkers nauwkeuriger kan
schatten dan de herstelbehoefte schaal. Dus de NRS was gevoeliger voor de behoefte
aan restoratie van kantoormedewerkers dan de herstelbehoefte schaal.

De validiteit van de NRS is getoetst aan de hand van de Fatigue Assessment
Scale (FAS; Michielsen et aI., 2003), de Groningse slaapkwaliteit schaal (GSKS;
Meijman et aI., 1985) en de verkorte Profile of Mood States (POMS; Wald &
Mellenbergh, 1990). am de convergente en discriminante validiteit van de nieuwe
schaal te toetsen zijn de scores op de NRS vergeleken met de scores op deze
bestaande maten. Hieruit bleek dat NRS een vergelijkbaar construct meet als
vermoeidheid en er dat er duidelijke verbanden zijn met andere maar theoretisch
gerelateerde constructen als slaapkwaliteit en stemming.

am de gevoeligheid van de NRS, FAS en GSKS voor directe effecten van de
verlichting op kantoormedewerkers te toetsen zijn verschillende hierarchische
multiple regressie analyses uitgevoerd met verlichtingssterkte en type verlichting,
evenals persoonskarakteristieken en evaluaties van de werksituatie, als voorspellers
voor de behoefte aan restoratie, vermoeidheid en slaapkwaliteit. Uit de resultaten van
deze analyses bleek dat het type kantoorverlichting (lichtinstallaties met of zonder
beeldschermarmaturen) een significante voorspeller was voor behoefte aan restoratie,
maar niet voor vermoeidheid en slaapkwaliteit, wanneer er is gecontroleerd voor het
effect van persoonskarakteristieken en evaluaties van de werksituatie. Medewerkers in
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kantoren met een lichtinstallatie met beeldschennannaturen hadden, zoals verwacht,
een lagere behoefte aan restoratie dan medewerkers die werken in een kantoor zonder
beeldschennannaturen. Met andere woorden, de waarschijnlijkheid van de
restoratieve gedragingen en stellingen naar herstelbehoefte was lager voor
medewerkers die werken in kantoren met beeldschennannaturen dan voor
medewerkers die werken in kantoren zonder beeldschennannaturen. Dit betekent dat
kantoonnedewerkers die werken in kantoren met beeldschennannaturen gemiddeld
minder stappen ondememen om hun afgenomen adaptieve psychologische
capaciteiten te herstellen. Dit is een mogelijke indicatie dat de verlichting een invloed
had op de adaptieve psychologische capaciteiten van kantoonnedewerkers en kan
leiden tot een hoge of lage behoefte aan restoratie.

In tegenstelling met eerder onderzoek naar de effecten van verlichtingssterkte
op kantoonnedewerkers, waarin een hoge verlichtingssterkte een positief effect had
op de alertheid en vennoeidheid van de participanten (zie paragraaf 1.2.3), is in dit
onderzoek geen effect gevonden van de verlichtingssterkte op behoefte aan restoratie,
vennoeidheid en slaapkwaliteit. Een verklaring hiervoor is dat de gemeten waarden
geen goede maat zijn voor de verlichtingssterkte van de kantoorverlichting (zie
paragraaf 3.2). De verlichtingssterkte is op slechts een tijdstip gemeten en deze
waarde is in dit onderzoek gebruikt als indicatie voor de verlichtingssterkte. Echter de
verlichtingssterkte in de kantoren is afhankelijk van de daglichtbijdrage en dus de
weersomstandigheden buiten. Ook is de verlichtingssterkte in de kantoren
verschillend voor verschillende posities van werkplekken in de kantoren en
afhankelijk van of het kunstlicht aan of uit is. Dus de waarden die in dit onderzoek
zijn gebruikt voor de verlichtingssterkte zijn waarschijnlijk geen goede maat voor de
verlichtingssterkten in de verschillende kantoren.

Rierbij moet worden opgemerkt dat deze studie niet bedoeld was voor het
aantonen van de effecten van kantoorverlichting op de behoefte aan restoratie,
vennoeidheid en slaapkwaliteit, maar om een betrouwbare en valide maat voor de
psychologische effecten van verlichting te ontwikkelen. Ret type kantoorverlichting
en de verlichtingssterkte zijn in deze studie gebruikt om de gevoeligheid van de NRS
te toetsen. In de veldstudie bij Westraven zal de vragenlijst gebruikt worden om de
psychologische effecten van dynamische kantoorverlichting op kantoonnedewerkers
te onderzoeken.

Een ander belangrijk resultaat van deze multiple regressie analyses is dat de
lichtgevoeligheid van de kantoonnedewerkers en de evaluatie van de werksfeer,
werkprestatie en tevredenheid met baan ook een significant effect hadden op de
behoefte aan restoratie, vennoeidheid en/of slaapkwaliteit van de medewerkers. Ret
was opvallend dat lichtgevoeligheid een significante voorspeller was voor de behoefte
aan restoratie, vennoeidheid en slaapkwaliteit. Er is dus een verband tussen de
lichtgevoeligheid van kantoonnedewerkers en hun behoefte aan restoratie,
vennoeidheid en slaapkwaliteit. Dit is ook een indicatie dat de verlichting een invloed
heeft op psychologische fenomenen zoals alertheid, vennoeidheid en slaapkwaliteit.

Uit de resultaten van de analyses met betrekking tot de validiteit en gevoeligheid van
de NRS bleek dus dat, ondanks dat de NRS een vergelijkbaar construct meet als
vennoeidheid, de kantoorverlichting aIleen een significant effect had op de behoefte
aan restoratie van de kantoonnedewerkers. Een verklaring hiervoor is dat de NRS
gevoeliger is voor de effecten van verlichting dan de FAS. Ook de GSKS was in dit
onderzoek niet gevoelig voor de effecten van de verlichting op kantoonnedewerkers.
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Om te zien of vermoeidheid en slaapkwaliteit een gedeelte van de variantie in
behoefte aan restoratie verklaren is tenslotte nog onderzocht of de vermoeidheid en de
slaapkwaliteit significante voorspellers zijn voor de behoefte aan restoratie van de
kantoormedewerkers. Resultaten van deze multiple regressie analyse toonden aan dat
aIleen de vermoeidheid van de kantoormedewerkers een significante invloed had op
hun behoefte aan restoratie. Hieruit bleek dat er een positieve correlatie was tussen
vermoeidheid en behoefte aan restoratie, in de verwachte richting, wanneer er is
gecontroleerd voor persoonskarakteristieken en evaluatie van de werksituatie. Dus
kantoormedewerkers die zich vermoeider voelden hadden een hogere behoefte aan
restoratie dan medewerkers met een lagere mate van vermoeidheid.

Ook bleek uit deze laatste analyse dat het type kantoorverlichting nog steeds
een significant effect had op de behoefte aan restoratie wanneer er naast de
persoonskarakteristieken en evaluatie van de werksituatie ook is gecontroleerd voer
de vermoeidheid en slaapkwaliteit van de medewerkers.

De resultaten van de eerste studie toonden dus aan dat de NRS een
betrouwbare en valide maat is om de behoefte aan restoratie en indirect de effecten
van verlichting op kantoormedewerkers te meten.
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5. Methode studie 2
'Bevestiging betrouwbaarheid Behoefte aan Restoratie Schaal'

In de eerste studie is aangetoond dat de Behoefte aan Restoratie schaal (NRS) een
betrouwbare en valide maat is en dat met deze schaal de effecten van verlichting op
kantoormedewerkers kunnen worden gemeten. Om te zien of de volgorde van de
moeilijkheid van de items en de behoefte aan restoratie van de personen hetze1fde zijn
als de NRS opnieuw wordt afgenomen onder dezelfde verlichtingsconditie, is een
tweede studie gedaan. Met deze tweede studie wordt ook onderzocht of dat de
hercodering, gebaseerd op exploratieve analyses, ook daadwerkelijk een goede
hercodering is voor de scores van de kantoormedewerkers.

5.10pzet
De tweede studie was ook een survey gebaseerde studie in kantoren met een verkorte
versie van de vragenlijst in de eerste studie. In de tweede studie is ook een prestatie
test opgenomen om te zien of op deze manier de objectieve prestatie van de
kantoormedewerkers kan worden meten in een veldstudie.

5.2 Participanten en kantoren
De participanten waren kantoormedewerkers van zes kantoren (A, B, C, D, E en H)
die ook hebben dee1genomen aan de eerste studie. In totaal hebben 121 van de 196
(61.7%) medewerkers de vragenlijst ingevuld, waarvan 74 mannelijke en 43
vrouwelijke kantoormedewerkers. Vier kantoormedewerkers hebben hun geslacht en
leeftijd niet ingevuld. De leeftijd van de overige medewerkers varieerde van 23 tot 64
jaar (M = 35.2 en S.D. = 10.0). Van de 121 medewerkers namen 65 medewerkers
(52.1 %) ook deel aan de prestatie test.
In tabe15.l staat het aantal medewerkers dat is benaderd en heeft deelgenomen aan de
tweede studie per kantoor gegeven. In deze tabel is te zien dat het aantal medewerkers
en de response ratio verschilden per kantoor.

Tabe1 5.1 Aanta1 medewerkers benaderd en dee1genomen per kantoor.

Aantal medewerkers
Deelgenomen Response Deelgenomen

Kantoor Benaderd vral!:enUist ratio in % Drestatie test
A 17 8 47.1 5
B 23 16 69.6 5
C 15 8 53.3 3
D 37 35 94.6 15
E 32 18 56.3 10
H 70 36 51.4 27

5.3 Maten
In de tweede studie is een verkorte versie van de vragenlijst, die is afgenomen in de
eerste studie, gebruikt. De verkorte vragenlijst bestond uit de NRS en vragen naar
geboortejaar en geslacht.

In deze tweede studie is ook een prestatie test opgenomen om te zien of de
prestatie van de kantoormedewerkers met een objectieve maat kon worden gemeten in
een veldstudie. De prestatie test is gekozen op basis van een literatuurstudie naar
maten voor prestatie. Verschillende testen zijn met elkaar vergeleken en de keuze is
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gemaakt op basis van de mogelijkheid om de test te digitaliseren en te gebruiken in
een veldstudie.

De gekozen test is de letter digit substitution test (LDST; van der Elst, van
Boxtel, van Breukelen en Jolles, 2006) en is een maat voor de gerichte aandacht van
kantoormedewerkers (zie appendix D). In deze test worden zeven rijen met in totaal
135 letters gegeven. Er zijn 9 verschillende letters met daarbij behorende getallen 1
tim 9. Ret is de bedoeling dat bij de gegeven letters het bijbehorende getal wordt
ingevuld. De eerste tien letters zijn om te oefenen en als de correcte getallen zijn
ingevuld bij deze 10 letters begint de test. Gedurende 1 minuut moeten vervolgens
zoveel mogelijk overeenkomstige getallen bij de letters worden ingevuld.

5.4 Procedure
Per e-mail is een aankondiging voor de verkorte vragenlijst opgestuurd naar de
medewerkers van de deelnemende kantoren. Een week later is een hyperlink naar de
vragenlijst per e-mail opgestuurd, zodat de kantoormedewerkers de vragenlijst en de
prestatie test online konden invullen. Ret invullen van de vragenlijst en de prestatie
test kostte ongeveer 5-10 minuten. Onder alle kantoormedewerkers die de vragenlijst
volledig hebben ingevuld werden twee Living colors lampen verloot.
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6. Resultaten studie 2

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verkorte vragenlijst en de prestatie test in
de tweede studie besproken en vergeleken met de resultaten van de eerste studie.

6.1 Kalibratie behoefte aan restoratie schaal
De scores op de NRS zijn gehercodeerd zoals in de eerste studie (zie stap 5 paragraaf
4.1.2) en items 28 en 36 zijn ook verwijderd uit de lijst. De schaal is gekalibreerd met
behulp van het partial credit model.

De item separatie betrouwbaarheid was r = .96 en de gemiddelde MS infit van
de items was 1.00 (S.D. = .09). Twee van de 46 items (4.3%) hadden een MS groter
dan 1.20. Dit waren item 3 'Ik ga mijn bureau opruimen' (MS outfit =1.28) en item
32 'Ik ga aIleen buiten wandelen' (MS infit =1.26 en MS outfit = 1.25). De overige
items pasten goed in het model (MS < 1.20).
De persoon separatie betrouwbaarheid was r = .75 en de gemiddelde infit twas t = .03
(S.D. = 1.34). In totaal pasten 9 van de 121 personen (7.4%) niet goed in het partial
credit model (infit t > 1.96). In Appendix E staat een tabel waarin de moeilijkheid van
de items met de waarschijnlijkheid voor een persoon met een gemiddelde behoefte
aan restoratie in studie 2 zijn gegeven.

De moeilijkheid van de items in de tweede studie is vergeleken met de
moeilijkheid van de items in de eerste studie. Hierbij is de geschatte moeilijkheid en
standaard deviatie van de items van studie 2 op de schaal van studie 1 gebrache (zie
Appendix F). De resultaten hiervan staan in figuur 6.1. De dikgedrukte lijnen geven
het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de waarden van de item moeilijkheid weer.

6

4

6

-6

Item moeilijkheid studie 2

Figuur 6.1 Vergelijking item moeilijkheid studie 1 en studie 2

7 De herschaalde moeilijkheid en standaard error van studie 2 zijn berekend met behulp van formules
zodat beide schalen hetzelfde nulpunt hebben en de afstanden tussen de punten op de schaal gelijk zijn:

O'studie2 = SDstudie1 * (Ostudie2 - Ostudie2)/(SDstudie2 + Ostudie1)

SE'studie2 = (SDstudie1 * SEstudie2) I SDstudie2
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Uit figuur 6.1 blijkt dat de geschatte moeilijkheid van 1 van de 67 stappen (1.5%)
significant verschillend waren in studie 1 en studie 2 (p < .05). Dit is item 21.1 ('Ik
neem zeldenlsoms vrij'). De gemiddelde moeilijkheid van item 21.1 was in de eerste
studie 8 = -2.32 (SE = .24) en in de tweede studie 8' = -1.43 (SE = .29) De
moeilijkheid van dit item was in de tweede studie hoger dan in de eerste studie. De
moeilijkheid van de overige items was vergelijkbaar in studie 1 en studie 2 (a =.05).

6.2 Effecten verlichting op behoefte aan restoratie
Om te zien of er een verschil was in behoefte aan restoratie tussen de kantoren met
een installatie met beeldschermarmaturen en kantoren zander beeldschermarmaturen
is een t-test uitgevoerd met type kantoorverlichting als onafhankelijke variabele en
behoefte aan restoratie als afhankelijke variabele. De resultaten hiervan toonden
opnieuw aan dat er een significant verschil was in behoefte aan restoratie tussen
kantoren met en zonder beeldschermarmaturen [t(119) = 2.20, P < .05 en 112 = .04].
Kantoormedewerkers die werken in kantoren met beeldschermarmaturen hebben een
lagere behoefte aan restoratie dan medewerkers die werken in kantoren zonder
beeldschermarmaturen (zie tabel 6.1). In tabel 6.1 zijn de gemiddelde behoefte aan
restoratie voor kantoren met beeldschermarmaturen en zander beeldschermarmaturen
gegeven voor studie 1 en studie 2. Hieruit blijkt dat de resultaten van studie 2
vergelijkbaar zijn met de resultaten van studie 1.

Tabel 6.1 Gemiddelde behoefte aan restoratie per type kantoorverlichting

Studie 1 Studie 2
Type verlichting M S.D. M S.D.
Met beeldschermarmaturen -.95 .59 -.94 .71
Zonder beeldschermarmaturen -.56 .71 -.66 .67

6.3 Effecten verlichting op prestatie
In tabel 6.2 zijn de beschrijvende statistieken van de prestatie maat gegeven. Uit de
resultaten van de prestatie test bleek dat er geen significant verschil was in het aantal
correcte antwoorden tussen kantoormedewerkers die werken in kantoren met en
medewerkers die werken in kantoren zonder beeldschermarmaturen [t(63) = .93 en p
= .36]. Er was weI een significant verschil in het percentage fouten tussen de twee
typen kantoorverlichting t(37) = 2.40 en p < .05. Medewerkers in kantoren met
beeldschermarmaturen hadden een lager percentage fouten dan medewerkers in
kantoren zonder beeldschermarmaturen (zie tabel 6.2).

Tabel 6.2 Gemiddelde scores op prestatie test per type kantoorverlichting

Aantal correct Percentage Totaal aantal
fout antwoorden

Type verlichting N M S.D. M S.D. M S.D.
Met beeldschermarmaturen 28 22.93 4.10 .20 1.05 22.96 4.05
Zonder beeldschermarmaturen 37 24.30 6.96 3.76 8.94 25.11 6.57

Om te zien of er een verband is tussen de behoefte aan restoratie en de prestatie van
de kantoormedewerkers zijn de correlaties tussen de scores op de behoefte aan
restoratie schaal (NRS) en het aantal correcte antwoorden en het percentage fouten
berekend. Er was een significante corre1atie tussen de behoefte aan restoratie en het
aantal correcte antwoorden (r = .37 en p < .01), maar geen significante correlatie
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tussen de behoefte aan restoratie en het percentage fouten (r = -.16 en p = .20). Echter
de corre1atie tussen behoefte aan restoratie en het aanta1 correcte antwoorden is niet in
de verwachte richting. Deze correlatie geeft namelijk aan dat kantoonnedewerkers
met een hoge behoefte aan restoratie meer correcte antwoorden hebben dan
medewerkers met een 1agere behoefte aan restoratie.

Er is een t-test gedaan om te zien of ges1acht een invloed had op de prestatie
van de kantoonnedewerkers. Het geslacht van de kantoonnedewerkers had geen
significant effect op het aantal correcte antwoorden [t(61) =-1.42 en p =.16] en op
het percentage foute antwoorden [t(61) =.26 en p =.79]. Er was weI een significante
correlatie tussen de leeftijd van de kantoonnedewerkers en het aanta1 correcte
antwoorden. (r = -.37 en p < .01), maar niet tussen leeftijd en het percentage fouten
antwoorden (r =.09 en p =.52). Het lijkt dus dat jongere kantoonnedewerkers meer
correcte antwoorden hebben dan oudere kantoonnedewerkers.

De correlatie tussen behoefte aan restoratie en het aantal correcte antwoorden
is opnieuw berekend waarbij is gecontroleerd voor leeftijd. De partiele correlatie is
r =.34 en p < .01, dus de correlatie is nog steeds positief en significant.

Er moet worden opgemerkt dat de test op verschillende tijdstipstippen is
gedaan. Acht medewerkers hebben de test in de ochtend ingevuld en de overige
participanten hebben de test in de middag gedaan. Vanwege het lage aantal
medewerkers die de test in de ochtend hebben gedaan was het niet mogelijk om te
zien of het tijdstip van de test een invloed had op de prestatie van de
kantoonnedewerkers.

6.4 Discussie studie 2
In de tweede studie is de behoefte aan restoratie schaal (NRS) opnieuw afgenomen bij
121 kantoonnedewerkers om de hercodering van de scores en de oplopende
moeilijkheidsgraad van de items te bevestigen.

De resultaten van deze tweede studie waren vergelijkbaar met de resultaten
van de eerste studie. De Behoefte aan Restoratie schaal (NRS) is in de tweede studie
ook succesvol gekalibreerd met behulp van het partial credit model en hiennee is
opnieuw aangetoond dat de NRS een betrouwbare eendimensionale schaal is (met een
separatie betrouwbaarheid van r = .75). Ook was de moeilijkheid van de items in de
tweede studie vergelijkbaar met de moeilijkheid van de items in de eerste studie. In de
tweede studie was het aantal kantoonnedewerkers veel lager (N = 121) dan in de
eerste studie (N = 278), waardoor de moeilijkheid van items minder precies kon
worden geschat. Dit is een mogelijke verklaring waarom een van de items gebaseerd
op de fit statistieken niet goed past in het model. Ondanks dit gegeven was de
moeilijkheid van de items in de tweede studie vergelijkbaar met de moeilijkheid in de
eerste studie. Dus met de tweede studie is de betrouwbaarheid en oplopende
moeilijkheidsgraad van de ontwikkelde schaal bevestigd.

Ook was er opnieuw een significant effect van het type kantoorverlichting op
de behoefte aan restoratie. In de tweede studie hadden kantoonnedewerkers die
werken in kantoren met beeldschennannaturen, net zoals in de eerste studie, een
lagere behoefte aan restoratie dan medewerkers die werken in kantoren zonder
beeldschennannaturen. De gemiddelde waarden voor de behoefte aan restoratie per
type kantoorverlichting waren vergelijkbaar in de eerste en tweede studie, dus in de
tweede studie is aangetoond dat de behoefte aan restoratie van de personen hetzelfde
is als de NRS opnieuw wordt afgenomen onder dezelfde verlichtingscondities.
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In de tweede studie is ook een prestatie test (letter digit substitution test, LDST)
opgenomen om te zien of hiermee de objectieve prestatie van de kantoormedewerkers
in een veldstudie kon worden gemeten. Uit de resultaten hiervan bleek dat het type
kantoorverlichting geen significant effect had op het aantal correcte antwoorden, maar
weI op het percentage foute antwoorden in de verwachte richting.

Er was ook een matige positieve correlatie tussen de behoefte aan restoratie
van de kantoormedewerkers en het aantal correcte antwoorden. Echter dit is in
contrast met de verwachting dat kantoormedewerkers met een Iage behoefte aan
restoratie beter hun aandacht kunnen focussen en dus beter zouden presteren op deze
test dan medewerkers met een hogere behoefte aan restoratie. Hierbij moet weI
worden opgemerkt dat de prestatie test een maat is voor de prestatie op het moment
dat de test wordt afgenomen terwijI de NRS de behoefte aan restoratie meet over een
Iangere periode.
Een probleem bij de afname van de test was dat deze op verschillende tijdstippen is
gedaan en dat het niet bekend was of de medewerkers voordat ze meededen aan het
onderzoek Iangdurig hun aandacht hebben gefocust of bijvoorbeeld net pauze hebben
gehad. De resultaten van de test en het gebruik van de LSDT prestatie test in een
veldstudie wordt daarom in twijfel getrokken.
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7. Aigemene discussie en conclusie

Laboratorium onderzoek suggereert dat kantoorverlichting een invloed kan hebben op
psychologische fenomenen zoals alertheid, vermoeidheid, stemming en prestatie van
mensen (voor review zie Boyce, 2003; Rea & Fies, 2000; paragraaf 1.2.3). Dus deze
onderzoeken beginnen inzicht op te leveren over de effecten van constante
verlichting, of kortdurende effecten van verlichting, op het welbevinden en de
prestatie van mensen. am de langdurige effecten van kantoorverlichting op
medewerkers op een robuuste wijze te onderzoeken in het veld is het belangrijk om
een betrouwbare en valide maat te hebben. Het doel van dit onderzoek was het
ontwikkelen en valideren van een maat voor behoefte aan restoratie om de effecten
van kantoorverlichting, in het bijzonder dynamische verlichtingssystemen, op
adaptieve psychologische capaciteiten van medewerkers in een veldstudie te meten.

Uit een literatuur studie naar bestaande maten bleek dat traditionele maten
voor alertheid, vermoeidheid en stemming als nadeel hebben dat ze veelal subjectief
zijn en gebaseerd zijn op introspectie. Daarom is in dit onderzoek een
gedragsgebaseerde motivatieschaal naar de behoefte aan restoratie ontwikkeld om de
effecten van verlichting op adaptieve psychologische capaciteiten van
kantoormedewerkers te meten.

De Behoefte aan Restoratie schaal (Need for Restoration, NRS) is gebaseerd
op wat Kaiser, Byrka en Hartig (2008) Campbell's paradigma noemen en bestaat uit
restoratieve gedragingen en evaluatieve stellingen afkomstig van de herstelbehoefte
schaal (van Veldhoven, & Broersen, 2003). De NRS meet de motivatie van
kantoormedewerkers op basis van de frequentie waarmee de restoratieve activiteiten
worden uitgevoerd en stellingen met betrekking tot symptomen van herstelbehoefte.
Deze schaal is een objectievere maat dan traditionele maten vanwege het toekennen
van de scores met behulp van een partial credit model test gebaseerd op de hoogste
waarschijnlijkheid van de antwoorden (maximum likelihood approach). Daarbij
hebben de gedragsgebaseerde items als voordeel dat ze niet zijn gebaseerd op
introspectie met betrekking tot de behoefte aan restoratie. De evaluatieve stellingen
van de herstelbehoefte schaal (van Veldhoven, & Broersen, 2003) zijn uiteraard weI
gebaseerd op introspectie met betrekking tot de herstelbehoefte van de
kantoormedewerkers. Deze stellingen zijn toegevoegd aan de gedragsgebaseerde
schaal omdat verondersteld werd dat de herstelbehoefte schaal een vergelijkbaar
construct meet en omdat deze schaal op een vergelijkbare manier is gekalibreerd.

Op basis van de data van 278 medewerkers van verschillende kantoren, is de
schaal succesvol gekalibreerd met behulp van het partial credit model. Uit de
resultaten van de partial credit model test bleek dat de gedragsgebaseerde items en de
evaluatieve stelling goed passen in het partial credit model en dus, zoals verwacht, een
en hetzelfde construct meten. Ook bleek dat de NRS een betrouwbare maat is voor de
behoefte aan restoratie van kantoormedewerkers (met een separatie betrouwbaarheid
van r =.77). Hierbij moet worden opgemerkt dat de gedragsgebaseerde schaal zonder
evaluatieve stellingen ook betrouwbaar was (separatie betrouwbaarheid r = .75), dus
de gedragsgebaseerde items kunnen ook alleen worden gebruikt als men een schaal
wil gebruiken die niet berust op introspectie. In dit onderzoek zijn de evaluatieve
stellingen naar herstelbehoefte toegevoegd aan de gedragsgebaseerde items om de
construct validiteit van de gedragsgebaseerde schaal te toetsen.

In de eerste studie is de ontwikkelde schaal gevalideerd aan de hand van
bestaande maten voor vermoeidheid (Fatigue Assessment Scale, FAS; Michielsen et
aI., 2003), slaapkwaliteit (Groningse slaapkwaliteit schaal, GSKS; Meijman, et aI.,
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1985) en stemming (verkorte Profile of Mood states, POMS; Wald & Mellenbergh,
1990). Uit de correlaties tussen de scores op de NRS, FAS, GSKS en POMS bleek dat
de NRS een vergelijkbaar construct meet als vermoeidheid en een ander maar
theoretisch gerelateerd construct meet als slaapkwaliteit en stemming.

Om de gevoeligheid van de NRS, FAS en GSKS voor de effecten van
verlichting op kantoormedewerkers te bepalen zijn verschillende hierarchische
multiple regressie analyses uitgevoerd met persoons-, kantoor- en verlichtings
karakteristieken als voorspellers voor de behoefte aan restoratie, vermoeidheid en
slaapkwaliteit van de kantoormedewerkers. Uit de resultaten hiervan bleek dat de
NRS in deze studie, in tegenstelling tot de FAS en GSKS, gevoelig was voor de
effecten van het type kantoorverlichting, wanneer er werd gecontroleerd voor
persoonskarakteristieken en evaluaties van de werksituatie. Zelfs wanneer er ook werd
gecontroleerd voor de invloed van vermoeidheid en slaapkwaliteit op de behoefte aan
restoratie, was de NRS in deze studie gevoelig voor de effecten van het type
verlichting op de behoefte aan restoratie. Medewerkers die werken in kantoren met
lichtinstallaties zonder beeldschermarmaturen hadden, zoals verwacht, een hogere
behoefte aan restoratie dan medewerkers die werken in kantoren met
beeldschermarmaturen. Dit betekent dat medewerkers in kantoren zonder
beeldschermarmaturen meer stappen ondememen om hun afgenomen adaptieve
psychologische capaciteiten, veroorzaakt door dagelijkse werkzaamheden en taken, te
herstellen dan medewerkers in kantoren met beeldschermarmaturen.

Een ander belangrijk resultaat van de eerste studie was dat er een verband is
tussen de lichtgevoeligheid van de kantoormedewerkers en hun behoefte aan
restoratie, vermoeidheid en slaapkwaliteit. Dit is ook een indicatie dat de verlichting
een invloed heeft op psychologische fenomenen zoals aandachtsvermoeidheid en
slaapkwaliteit van kantoormedewerkers.

Daamaast bleek uit de resultaten van de multiple regressie analyses dat de
evaluatie van de werksfeer, werkprestatie en tevredenheid met baan ook belangrijke
variabelen zijn om in volgend onderzoek naar de psychologische effecten van
verlichting mee te nemen.

In een tweede studie, waarin de NRS opnieuw is afgenomen bij 121
kantoormedewerkers, is de betrouwbaarheid van de schaal en de moeilijkheid van de
items bevestigd. In deze tweede studie was de behoefte aan restoratie van
medewerkers die werken in kantoren zonder beeldschermarmaturen ook hoger dan
behoefte aan restoratie van medewerkers in kantoren met beeldschermarmaturen. Dus
in de tweede studie is de consistentie van de resultaten bevestigd.

Samengevat kan op basis van de resultaten van de twee studies geconcludeerd
worden dat de NRS een betrouwbare en valide maat is voor de behoefte aan restoratie
van kantoormedewerkers en gebruikt kan worden om de effecten van
kantoorverlichting op adaptieve psychologische capaciteiten van medewerkers te
meten. Uit de resultaten van de twee studies bleek dat de gedragsgebaseerde schaal
goed werkt en dat op basis van de frequentie van restoratieve gedragingen
gecombineerd met evaluatieve stellingen naar herstelbehoefte ook daadwerkelijk de
behoefte aan restoratie in kantooromgevingen kan worden gemeten. Dus het idee dat
psychologische effecten van kantoorverlichting indirect kunnen worden gemeten met
behulp van een gedragsgebaseerde vragenlijst naar de behoefte aan restoratie,
gebaseerd op het paradigma van Kaiser et al. (2008), is bevestigd.
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Beperkingen en suggesties voor volgend ondenoek
Uit de resultaten bleek dat het type kantoorverlichting een invloed had op de behoefte
aan restoratie van de medewerkers. In dit onderzoek was de gemeten
verlichtingssterkte van de kantoorverlichting geen significante voorspeller voor de
behoefte aan restoratie van de medewerkers. Dit is in tegenstelling met eerder
onderzoek naar de effecten van verlichtingssterkte, waarin een hoge
verlichtingssterkte een positief effect had op de alertheid en vennoeidheid (RUger et
aI., 2005; Grunberger et aI., 1993; Fleischer et aI., 2001; zie paragraaf 1.2.3). Een
verklaring hiervoor is dat de gemeten waarden waarschijnlijk geen goede maat zijn
voor de verlichtingssterkte van de kantoorverlichting (zie paragraaf 3.2).
De NRS, FAS en GSKS zijn maten voor de behoefte aan restoratie, vennoeidheid en
slaapkwaliteit van kantoonnedewerkers over een periode van enkele weken. Echter de
verlichtingssterkte is in dit onderzoek op een tijdstip en dag gemeten en dus niet
continu gemonitord gedurende enkele weken voor het afnemen van de vragenlijst.
De verlichtingssterkte varieert als gevolg van de daglichtbijdrage gedurende de dag.
Ook is de verlichtingssterkte verschillend voor verschillende posities in de ruimte en
afhankelijk van of het kunstlicht aan of uit is. Dus de waarden die in dit onderzoek
zijn gebruikt voor als indicatie voor de verlichtingssterkte zijn geen goede maat voor
de verlichtingssterkten in de verschillende kantoren.

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en valideren van een maat
voor de behoefte aan restoratie van kantoonnedewerkers en hierbij is de gemeten
verlichtingssterkte, evenals het type kantoorverlichting, gebruikt om de gevoeligheid
van de NRS voor effecten van verlichting te onderzoeken. Volgend onderzoek zal
moeten aantonen of de verlichtingssterkte een invloed heeft op de behoefte aan
restoratie van kantoonnedewerkers.

De verlichtingsconditie was niet de enige omgevingsfactor die verschillend
was voor de kantoren waar de vragenlijst werd afgenomen. Een reden hiervoor is dat
meer dan 200 medewerkers van kantoren met verschillende verlichtingscondities
nodig waren om de nieuwe schaal te kalibreren en valideren. Door persoons- en
kantoorkarakteristieken mee te nemen in de multiple regressie analyses is zoveel
mogelijk gecontroleerd voor het effect van mogelijke confounding variabelen.

Volgend onderzoek moet dus de resultaten dat de verlichting een invloed heeft
op de behoefte aan restoratie van kantoonnedewerkers bevestigen. Dit zal gedaan
worden in de veldstudie bij kantoorgebouw Westraven te Utrecht, waar de vragenlijst
zal worden gebruikt om de psychologische effecten van dynamische verlichting op
kantoonnedewerkers te onderzoeken.

De waarschijnlijkheid van de gedragsgebaseerde en evaluatieve items van de
NRS is afhankelijk van de behoefte aan restoratie van de kantoonnedewerkers en de
moeilijkheid van de items. De moeilijkheid van de items is afhankelijk van de context
of situatie waarin de gedragingen worden uitgevoerd. In dit onderzoek was de
oplopende moeilijkheidsgraad van de items aannemelijk: kleine gedragingen, die
weinig moeite kosten, liggen ook daadwerkelijk laag op de schaal en grote
gedragingen liggen hoog op de schaal. In de tweede studie is ook aangetoond dat de
oplopende moeilijkheidsgraad van de gedragingen en evaluatieve stellingen behouden
blijft als de NRS opnieuw wordt afgenomen. Echter, volgend onderzoek moet
aantonen of de volgorde van de moeilijkheid van de stappen ook gelijk blijft wanneer
de schaal wordt afgenomen bij andere kantooromgevingen. Ook dit zal in de
veldstudie bij Westraven worden onderzocht.

In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van persoons-, kantoor- en
verlichtingskarakteristieken op de behoefte aan restoratie van medewerkers. Echter,
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de NRS kan ook gebruikt worden om de invloed van andere fysieke omgevings
factoren of sociale aspecten van een kantooromgeving op de behoefte aan restoratie
van medewerkers te meten. Het is interessant om in volgend onderzoek de invloed
van andere omgevingsfactoren van kantoren op de behoefte aan restoratie van
medewerkers te onderzoeken. Hiermee kan onderzocht worden of de NRS ook
gevoelig is voor andere omgevingsfactoren.

De NRS is ontwikkeld om behoefte aan restoratie in kantooromgevingen te
meten, dus de resultaten kunnen niet vertaald worden naar andere omgevingen. Ais de
NRS gebruikt wordt in een andere omgeving, zuBen de gedragingen moeten worden
aangepast aan de context waarin de vragenlij st wordt afgenomen.

Ben beperking van een zelfrapportage schaal is dat de participanten mogelijk
sociaal wenselijke antwoorden geven. Om sociale wenselijkheid te minimaliseren zijn
de gedragsgebaseerde items onderverdeeld in vijf vragen met ieder een eigen inleiding
en de antwoordschaal. Uit de resultaten bleek dat kantoormedewerkers weI aangaven
dat ze sociaal onwenselijke gedragingen, zoals 'Ik meld me ziek, terwijl ik niet ziek
ben' en 'Ik speeI een speBetje op de computer', zelden/soms of (heel) vaak deden en
daarmee dus geen sociaal wenselijk antwoord gaven.

Conclusie
Met dit onderzoek is aangetoond dat het mogelijk is om de behoefte aan restoratie van
kantoormedewerkers te meten met behulp van een gedragsgebaseerde
motivatieschaal, gebaseerd op het idee van Kaiser et al. (2008). De schaal is twee keer
gekalibreerd en twee keer is aangetoond dat de schaal betrouwbaar is. Ook is de
validiteit van de schaal en gevoeligheid voor de effecten van verlichting op
kantoormedewerkers in dit onderzoek aangetoond. Hiermee is de onderzoeksvraag
dus beantwoord.

De conclusie is dat op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt
verwacht dat de NRS een betrouwbare en valide maat is om de behoefte aan restoratie
van kantoormedewerkers te meten in een veldstudie.
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Bij/age"

Appendix A
'Vragenlijst studie l'

Voor een onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven naar beleving van
kantooromgevingen, vragen wij uw medewerking in het invulJen van deze
vragenJijst. De vragen gaan over gedragingen, stemming. vermoeidheid en
persoonlijk ingeschane preslatie in kantoren.

Aile inforrnalie zal vertrouwelijk worden gebruikt. Wanneer gegevens worden
gepresenteerd naar aanleiding van dit onderzoek zullen nooit individueJe
antwoorden worden gerapporteerd, slechts resultaten op groepsniveau (d.w.z.
gemiddeJd over meerdere mensen).

Het is belangrijk dat de vragenlijst spontaan wordt ingevuld. Hel invullen van de
vragenlijst kosI ongeveer 15 minuteR. Er zijn geen 'goede' of 'route' antwoorden.
Bij sommige vragen staat een antwoord optie 'geen antwoord mogelijk'. U kURt

deze optie kiezen als u de vraag niet kan beantwoorden. Bijvoorbeeld, als de vraag
gaat over het wassen van uw auto maar u heeft geen auto dan is het voor u niet
mogelijk am deze vraag te beantwoorden.

Iedereen die de vragenlijst volledig invult krijgt een kleine auentie. Bovendien zal
per bedrijf een cadeau onder de participanten verloot worden. Macht u
geinteresseerd zijn in de resultaten van dit onderzoek dan kan ik u na afronding de
resuhaten van mijn onderzoek aanbieden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijsl.

Karin Smolders
TV Eindhoven
November 2007
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Behoefte aan Restoratie schaal (Need/or Restoration scale; NRS)8

I. In de Iijst hier beneden zijn verschillende gedragingen beschreven die veel
voorkomen in kantoren. Deze gedragingen behoren in het algemeen niet tot
uw kemtaken, maar maken vaak wei deel uit van uw dagelijkse routine. Geef
alstublieft per gedraging aan hoe vaak u deze uitvoen.

Heel Gun anlwoord
Nooit Zelden Soms Vaal< vaal< mOReliik

I lk verander van laak 0 0 0 0 0 0

2 Ik vennijd taken waarbij ik moet 0 0 0 0 0 0
lezen

3 lk ga mijn bureau opruimen 0 0 0 0 0 0

4 lk ga een praatje maken met een 0 0 0 0 0 0
collega

5 lk ga een klusje doen 0 0 0 0 0 0

6 Ik vraag eeo collega om me Ie 0 0 0 0 0 0
helpen

7 lk neem een korte extra pauze 0 0 0 0 0 0

8 lk ga in eeo rusligere ruimte 0 0 0 0 0 0
zitten

9 Ik gebruik oordopjes I 0 0 0 0 0 0
kopteJefoon

10 Ik doe iets om weer actief Ie 0 0 0 0 0 0
worden (bijv. ga recbtop zitten,
rek me even uit, wrijf door mijn
ogen)

a De hercodering van de items is aangegeven mel behulp van de verticale lijnen bij de
antwoordmogelijkheden.
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2. Bier beneden vindl U opnieuw een lijst gedragingen. Boewel deze
gedragingen niet direct werk·gerelateerd zijn, zijn ze zeer gebruikelijk voor
mensen met kantoorwerkzaamheden. Geef alstublieft per gedraging aan hoe
vaak u deze uitvoert op kantoor.

Heel Gun anrwoord
Nooit Zelden Soms Vaal< vaal< Mopelrk

1\ Ik bel naar iemand (niet voor 0 0 0 0 0 0
werk)

12 Jk lees de krallt 0 0 0 0 0 0
I

13 Ik speel een spelletje op de 0 0 0 0 0 0
computer

14 Jlc surf op internet 0 0 0 0 0 0 I
15 Ik check mijn priv~ e-mail 0 0 0 0 0 0

16 Ik verstuur een sms 0 0 0 0 0 0
I

17 lk zit maar werk bewust niet 0 0 0 0 0 0
(bijv. dagdromen. naar scherm
staren)

18 l.k sluit even mijn ogen 0 0 0 0 0 0 I
19 Ik ga even iets halen of neem iets 0 0 0 0 0 0

te elen/drinken (bijv. drinken.
tussendoortje. kome. sigaret of
snoepje)

20 Ik kijk even naar builen 0 0 0 0 0 0 I
21 Ik neem vrij 0 0 0 0 0 0

22 Ik meld me ziek. lerwijl ik niet 0 0 0 0 0 0

I
ziek ben

23 Ik ga naar hel toilet. oak aJ is dit 0 0 0 0 0 0
niel noodzakelijk
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Behoefte aan restoratie in kamooromgevingen

3. Geef in onderstaande lijst per gedraging aan of dit voorkomt bij u. Let op, de
antwoordcategoneen zijn gewijzigd.

Dit gebeurt nooit Dit gebeurt soms Gem arl1woord
of zelden ofvaak mogelljk

24 IJc ga eerder naar huis dan 0 0 0
gepland

25 Ik ga thuis werken 0 0 0
I

26 Ik ga vroeg slapen 0 0 0

27 IJc zeg een afspraak met vrienden, 0 0 0

Ifamilie of een vereniging af

28 lk neem aspirine in * 0 0 0

29 IJc verzorg planten op kantoor 0 0 0 I
30 Ik neem de telefoon niet op 0 0 0

4. Onderstaande gedragingen zijn niet direct gerelateerd aan uw werk.
Sommige werknemers doen dit bijvoorbeeld tijdens hun lunch of na
werktijd. Geef a.u.b. per gedraging aan hoe vaak u deze doet

Nooil Minder Enkele Meerdere Minstens Gun
dan I keer keren per keren per I keer per anMoord
oer maand maand week d.. mo~eJi'k

31 Ik ga builen wandelen met 0 0 0 0 0 0
colle2a's

32 lk ga aileen builen 0 0 0 0 0 0
wandelen

33 lk ga naar een natuurlijke 0 0 0 0 0 0
om2evin2

34 fk ga sporten 0 0 0 0 0 0

5. Geef voor onderstaande gedragingen aan of deze voor u van toepassing zijn.

l. Nee Gun anrwoord
mOf.'e/iik

35 Ik neem (voedings)supplementen in 0 0 0

36 Ik heb planten meegebracht naar mijn kantoor * 0 0 0 I
37 I.k volg de aanwijzingen van een anti-RSI 0 0 0

programma op

* hem 28 en 36 zijn verwijderd uil de lijsl
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Herstelbehoefte schaal (van Veldhoven & Broersen, 2(03)

6. Geef per stelling aan of deze wei of niet voor u van toepassing is. Kies bij
twijfel voor de optie die het beste bij uw situatie past.

I. N..

A Ik vind het rnoeilijk om me te onrspannen aan het einde van een werkdag 0 0

B Aan het einde van een werkdag ben ik echl op 0 0

C Mijn baan 2.Orgt dat ik me aan bet eind van een werkdag nogal uitgepUl 0 0
veel

D Na het avondeten voel ik me rneeslal nog vrij fit" 0 0

E Ik korn rneestal pas op een lweede vrije dag tot rust 0 0

F Hel kost rnij moeite om me te concentreren in rnijn vrije uren na het werk 0 0

G Ik kan weinig belangslelling opbrengen voor andere mensen, wanneer ik 0 0
zelf nel thuis ben gekomen

H Hel kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaaJ 0 0
hersleJd ben na mijn werk

Als ik lhuis kom rnoelen ze mij even mel rusl laten 0 0

I Hel komi vaaJe voor dal ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer 0 0
loekorn aan andere bezigheden

K Hel koml voor dat ik tijdens het laatsle deel van de werkdag door 0 0
vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen

.. De scores van item 0 zijn omgedraaid omdat dit item een positicve richting had en de andere
slcllingcn neglltief zijn geformuleerd.
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Fatigue Assessment Scale (FAS; Michielsen et al., 2003)

7. De volgende elf uitspraken gaan over hoe u zich nonnaal gesproken voelt.
Geef per uitspraak aan hoe vaak dit voor u het geval is.

Nooit Zelden Afen toe Vaal< Altijd
Ik heb last van vennoeidheid 0 0 0 0 0

2 lk ben gauw moe 0 0 0 0 0

3 Ik vind dal ik weinig doe op een dag 0 0 0 0 0

4 tk heb genoeg energie voor hel leven van 0 0 0 0 0
alledag

5 Lichamelijk voel ik me uilgepul 0 0 0 0 0

6 Ik heb problemen om mel dingen te 0 0 0 0 0
beginnen

7 lk heb problemen om helder na Ie denken 0 0 0 0 0

8 Ik heb geen zin om iels Ie ondememen 0 0 0 0 0

9 Geeslelijk voel ik me uilgepul 0 0 0 0 0

10 Als ik ergens mee bezig ben, kan ik mijn 0 0 0 0 0
gedachlen er goed bijhouden
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Groningse slaapkwaliteit schaal (GSKS; Meijman, et aI., 1985)

8. Hierander staan veertien stellingen over de kwaliteit van uw sJaap. Het gaat
eram dat u aangeeft of een stelling van toepassing is op de kwaliteit van uw
slaap zoals die in de aCgelopen drie tot vier weken was.

Ja Nee
Ik doe '5 nachts vaak geen oog dicht. 0 0

2 rk sta 's nachts vank ep. 0 0

3 Ik Jig 's nachts meestaJ erg te woelen 0 0

4 Ik word 's nachts vank meerdere malen waller. 0 0

5 Ik vind dal ik meestaJ heel slecht slaap. 0 0

6 Tk sJaap naar mijn gevoel maar een paar uur. 0 0

7 lk slaap vaak niet langer dan vijf uur. 0 0

8 Jk vind dal ik 's nachlS meestaJ goed slaap. 0 0

9 Ik slaap meestaJ gemakkelijk in. 0 0

10 Ik kom naac mijn gevoel meeslaJ slaap tekort. 0 0

II Ik Jig vank langer dan een half uur wakker in bed voordat ik inslaap. 0 0

12 Ais ik 's nachts wakker word, kan ik moeiJijk weer inslapen. 0 0

13 Ik heb nadat ik ben opgeslaan vaal: een moe gevoel. 0 0

14 Ik vael me nadal ik ben opgestaan meeslal goed uitgerusl. 0 0
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Behoefte aan restormie in kantooromgevingen

Verkorle Profile of Mood States (POMS; Wald & Mellenhergh, 1990)

9. Onderstaande woorden beschrijven verschillende stemmingen, zowel
positief als negatief. Geef aan hoe urich op dit moment voelt.

Helemaal Een Nogal Heel veel Extreem
niet beetje

I Neerslachtig 0 0 0 0 0
2 Slecht gehumeurd 0 0 0 0 0
3 Uitgeput 0 0 0 0 0
4 Actief 0 0 0 0 0
5 Zenuwachtig 0 0 0 0 0
6 Hulpeloos 0 0 0 0 0
7 Geergerd 0 0 0 0 0
8 Helder 0 0 0 0 0
9 Paniek.erig 0 0 0 0 0
10 Droevig 0 0 0 0 0
II Opstandig 0 0 0 0 0
12 Vermoeid 0 0 0 0 0
13 Levendig 0 0 0 0 0
14 Gespannen 0 0 0 0 0
15 Eenzaam 0 0 0 0 0
16 Aan het eind van mijn krachten 0 0 0 0 0
17 Ongeluldig 0 0 0 0 0
18 Woedend 0 0 0 0 0
19 Lusteloos 0 0 0 0 0
20 Vol energie 0 0 0 0 0
21 Rusteloos 0 0 0 0 0
22 Onwaardig 0 0 0 0 0
23 Knorrig 0 0 0 0 0
24 Doodop 0 0 0 0 0
25 Opgeruimd 0 0 0 0 0
26 Angstig 0 0 0 0 0
27 Droefgeestig 0 0 0 0 0
28 Kwaad 0 0 0 0 0
29 Afgemat 0 0 0 0 0
30 Onzeker 0 0 0 0 0
31 Wanhopig 0 0 0 0 0
32 Mopperend 0 0 0 0 0
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Evaluatie week

10. Onderstaande stellingen gaan over uw werk. Geef a.u.b. per stelling aan hoe
vaak deze van toepassing is voor uw situatie.

Heel Geen atltwoord
Nooit Zelden Soms Voak voak mogeUjk

lk heb mijn geplande werk af 0 0 0 0 0 0

2 lk ga graag naar mijn werk 0 0 0 0 0 0

3 lk heb veel kunnen doen 0 0 0 0 0 0

4 lk heb geen zin om naar mijn 0 0 0 0 0 0
werk legaan

5 De sfeer op mijn werk is goed 0 0 0 0 0 0

6 Ik heb plezier in mijn werk 0 0 0 0 0 0

7 Ik ga na werktijd iets drinken 0 0 0 0 0 0
mel collega's

8 Ik voel me sur na de lunch 0 0 0 0 0 0

9 Ik heb in de ochtend problemen 0 0 0 0 0 0
om op gang te komen

11. Onderstaande stellingen gaan over uw werk.
Geef per stelling of dit voor u van toepassing is.

la Nee Geen antwoord
mogelijk

lk ben tevreden met mijn baan 0 0 0

2 Ik voeJ me betrokken bij het bedrijf 0 0 0

3 Mijn werk is afwisselend 0 0 0
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Evaluatie kantooromgeving

12. Wat is uw algemene indruk van uw kantoonuimte?

Helemaal Een
niel beetje Nogal Heel erg Extreem

Plezierig 0 0 0 0 0

2 lnleressant 0 0 0 0 0

3 Licht 0 0 0 0 0

4 Warm (temperatUur) 0 0 0 0 0

5 Ruim 0 0 0 0 0

6 Rustig 0 0 0 0 0

7 Schoon 0 0 0 0 0

8 Gevarieerd 0 0 0 0 0

9 Mooi 0 0 0 0 0

10 Sfeervol 0 0 0 0 0

11 Overzichtelijk 0 0 0 0 0

13. Wat vindt u van het Iicht van dit kantoor vanaf deze plek?
(dagl icht+kunstl icht)

Plezierig 0 0 0 0 0 Onplezierig

2 Storend 0 0 0 0 0 Aangenaam

3 Warm 0 0 0 0 0 Koud

4 Fe!, scherp 0 0 0 0 0 Z3cht

5 Verblindend 0 0 0 0 0 Dof. donker
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Persoomkarakteristieken

14. Ziet u zichzelf als een ochtendmens of als een avondmens?

o Ochtendmens
o Avondmens
o Geen van beide
o Geen antwoord mogelijk

15. Hoeveel problemen heeft u met uw ogen bij btootsteIJing aan fellicht?

Helemaal niet
o

Ben beetie
o

Nogal
o

Heel veel
o

Extreem veel
o

16. Hoeveellast heeft u van hoofdpijn bij blootstelling aan fellicht?

Helemaal niet
o

Een beetje
o

Nogal
o

Heel veel
o

Extreem veel
o
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Be~f/e aan res/oratie in kantooromgevingen

Aigemene vragen

17. Wat is uw geslacht? OMan o Vrouw

18. Wat is uw geboortejaar? 19...

19. Hoeveeljaar werkt u in deze kantoorruimte? ........ Jaar

20. Waar bestaat uw dagelijkse werk op u werkplek voomamelijk uit?
(Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

o Computerwerk
o Lezenlschrijven
o Communiceren (bijv. telefoneren,overleg)

21. Hoeveel dagen werkt u gemiddeld per week?

22. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per dag?

....... dagen

....... uur

23. Hoeveel uur bent u gemiddeld per dag op uw werkplek? Uur

24. Met hoeveel mensen deelt u uw kantoorruimte?
o Geen
o I persoon
o 2-4 personen
o 5 of meer personen

25. Op welke verdieping werkt u?
o Begane grond
o Op verdieping ..... (nummer ;nvulfen)

26. Hoe ver is het dichtstbijzijnde raam verwijderd van uw werkplek?
o minder dan 2 meter
o 2-4 meter
o meer dan 4 meter

27. Zijn er tijdstippen van de dag dat u direct zonlicht in uw kantoorruimte
krijgt?

o Ja
o Nee

28. Is uw kantoorruimte voorzien van zonwering en zo ja, kunt u deze
handmatig bedienen?

o Nee (ga door naar vraag 30)
o Ja, handmatig bedienbaar
o Ja, niet handmalig bedienbaar

29. Welke situatie is op uw kantoorruimte m.b.t. de zonwering van toepassing?
o De zonwering is altijdlmeestal open
o De zonwering is altijdlmeestal geheel gesloten
o De zonwering is altijdlmeestal halfopen
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30. Kunt u de kunstverlichting op uw eigen werkplek zeIf regelen?
o Ja
o Nee

31. Mocht u geinteresseerd zijn in het resultaat van dit onderzoek, kunt u hier
aangeven of u dit per e-mail wilt ontvangen.

o Nee, ik ben niet geinteresseerd
o Ja, ik ben geinteresseerd. Mijn e-mailadres is .

(het mailadres wordt verwijderd uit het gegevensbestand)

32. Heeft u nog opmerkingen/suggesties?

Bedankt voor uw medewerking!
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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

AppendixB
'ltem-persoon grafieken hercoderingen gedragsgebaseerde schaal'

-4.0

xxxxx

-5.0

Elke X staat voor 2 kantoormedewerkers

Figuur B.l Item-persoon grafiek hercodering 00011
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-4.0

Elke X staat voor 2 kantoormedewerkers

Figuur B.2 Item-persoon grafiek hercodering 00111

Bijlagen
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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

Schattingen Items ('Moei1ijkheid') en personen ('Behoefte aan restoratie')
(N = 278, 37 items)
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Schattingen Items ('Moeilijkheid') en personen ('Behoefte aan restoratie')
(N = 278, 37 items)
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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

Appendix C
'Factor analysen evaluatie van de werksituatie'

C.l Evaluatie kantoorverlichting
Een image factor analyse met Oblimin rotatie9 is uitgevoerd voor de vijf items met
betrekking tot de evaluatie van de verlichtingscondities. Hieruit bleek dat de vijf
variabelen gereduceerd kunnen worden naar 2 factoren (zie tabel C.l). Factor 1
'aangenaamheid verlichting' had eigenwaarde 2.17 en factor 2 'intensiteit van de
verlichting' had eigenwaarde 1.27. De factor correlatie is r = .393.

Tabe1 C.1 Pattern matrix items eva1uatie ver1ichting

Factoren
1 2

P1ezierig - Onp1ezier
Storend - Aangenaam
Warm-Koud
Fel.scherp - Zacht
Verb1indend - Dof.donker

-.671 .029
.609 .039

-.387 .005
.209 .397

-.051 .434

De scores op de items Plezierig - Onplezier en Warm - Koud zijn omgedraaid. De
interne consistentie van factor evaluatie aangenaamheid verlichting is a =.708 en van
factor evaluatie intensiteit verlichting is a = .636. De factor evaluatie aangenaamheid
verlichting en de factor evaluatie intensiteit verlichting zijn berekend op basis van de
gewogen gemiddelden van de factor scores met behulp van de Bartlett methode.

C.2 Evaluatie kantooromgeving en behoefte aan restoratie
Uit de principal axis factor analyse met de elf items over de evaluatie van de
kantooromgeving bleek dat er 1 factor (met een eigenwaarde van 5.17) is die de items
beschrijft (zie tabel C.2). De interne consistentie van de elf items is a = .877. Met
behulp van de Bartlett methode is de factor de evaluatie kantooromgeving berekend
op basis van de gewogen factor scores.

Tabe1 C.2 Pattern matrix items eva1uatie kantooromgeving

Items
P1ezierig
Interessant
Licht
Warm (temperatuur)
Ruim
Rustig
Schoon
Gevarieerd
Mooi
Sfeervo1
Overzichte1ijk

Factor
.820
.732
.529
.222
.563
.404
.641
.771
.807
.835
.571

C.3 Evaluatie werksfeer en prestatie
Een principal axis factor analyse met Oblimin rotation is toegepast op de 9 items over
de evaluatie van het werk. Op basis van de resultaten hiervan zijn de items 'Ik ga na

9 Het was niet mogelijk om een principal axis factor analyse uit te voeren omdat de
gemeenschappe1ijkheid (communality) van een variabe1e hoger dan 1.0 was.
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werktijd iets drinken met collega's', 'Ik voel me suf na de lunch' en 'Ik heb in de
ochtend problemen om op gang te komen' weggelaten uit de analyse omdat deze een
lage lading hadden op de twee factoren die de items beschrijven. Zie tabel C.3 voor de
ladingen van de overige items op de 2 factoren. Factor I 'evaluatie werksfeer' had een
eigenwaarde van 2.93 en factor 2 'evaluatie werkprestatie' had een eigenwaarde van
1.27. De factor corre1atie is r =.303.

Tabel C.3 Pattern matrix items evaluatie werk

Factors
Items
Ik heb mijn geplande werk af
Ik ga graag naar mijn werk
Ik heb veel kunnen doen
Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan
De sfeer op mijn werk is goed
Ik heb plezier in mijn werk

1 2
.112 .665
.911 .290
.420 .751

-.512 -.140
.690 .215
.857 .274

De interne consistentie van de items van factor 1 werksfeer is a =.821 en van factor 2
evaluatie prestatie is a = .634. De factor werksfeer en factor eva1uatie werkprestatie
zijn berekend op basis van de gewogen gemiddelden van de factor scores met de
Bartlett methode.
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AppendixD
'Prestatie test'

Prestatie test

Dit is een korte test waarbij het de bedoeling is dat u bij de gegeven letter het
bijbehorende getal invult. De eerste tien letters zijn om te oefenen. Als u de correcte
getallen heeft ingevuld bij deze 10 letters, heeft u I minuut de tijd om zoveel
mogelijk overeenkomstige getallen bij de letters in te vullen.

Wilt u hieronder uw volgnummer invullen? Dit is hetzelfde volgnummer als bij de
vragenlijst.

Uw volgnummer I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
I
~~~~~~~~~ID~~IT~~rrrrrrrrrrrrrrr
I
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AppendixE
'Tabel item moeilijkheid studie 2'

Tabel D Item 'moeilijkheid' voor de behoefte aan restoratie schaal

Items behoefte aan restoratie schaal* MS Ii PO.•em P.~h P.hl
21.2 Ik neem (heel) vaak vrij .95 3.87 .01 .01 .01
17.2 Ik zit maar werk (heel) vaak bewust niet (bijv, dagdromen, naar scherm 1.06 3.82 .01 .01 .01

staren)
2.2 Ik vermijd (heel) vaak taken waarbij ik moet lezen .97 3.76 .01 .01 .01
22. Ik meld me ziek, terwijl ik niet ziek ben .94 3.42 .01 .01 .02
30 Ik neem soms ofvaak de telefoon niet op .95 2.72 .03 .03 .03
11.2 Ik bel (heel) vaak naar iemand (niet voor werk) 1.04 2.41 .04 .03 .04
8.2 Ik ga (heel) vaak in een rustigere ruimte zitten 1.07 2.41 .04 .03 .04
24 Ik ga soms ofvaak eerder naar huis dan gepland .98 1.99 .06 .05 .07
7.2 Ik vraag (heel) vaak een collega om me te helpen 1.00 1.83 .07 .06 .08
12.2 Ik lees (heel) vaak de krant 1.01 1.77 .07 .06 .08
14.2 Ik surf (heel) vaak op internet .92 1.73 .07 .06 .08
5.2 Ik ga (heel) vaak een klusje doen .99 1.38 .10 .09 .12
13 Ik speel een spelletje op de computer .99 1.28 .11 .10 .13
27 Ik zeg soms ofvaak een afspraak met vrienden, familie of een vereniging .98 1.28 .11 .10 .13

af
29 Ik verzorg soms ofvaak planten op kantoor 1.00 1.07 .13 .12 .15
20.2 Ik kijk (heel) vaak even naar buiten 1.03 .99 .14 .13 .16
33.2 Ik ga (heel) vaak naar een natuurlijke omgeving 1.07 .93 .15 .13 .17
6.2 Ik neem (heel) vaak een korte extra pauze 1.01 .93 .15 .13 .17
15.2 Ik check (heel) vaak mijn prive e-mail .98 .88 .15 .14 .18
23 Ik ga naar het toilet, ook al is dit niet noodzakelijk .91 .76 .17 .15 .19
G Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen, wanneer ik 1.01 .65 .19 .17

zelf net thuis ben gekomen .21
9 Ik gebruik oordopjes I koptelefoon 1.07 .64 .19 .17 .21
F Ret kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na het .90 .19

werk .60 .18 .22
A Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van een werkdag .91 .60 .19 .18 .22
19.2 Ik ga (heel) vaak even iets ha\en of neem iets te etenldrinken (bijv, 1.01 .59 .20 .18 .22

drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
4.2 Ik ga (heel) vaak een praatje maken met een collega 1.10 .57 .20 .18 .23
32.2 Ik ga minstens meerdere keren per week aileen buiten wandelen 1.26 .55 .20 .18 .23
3.2 Ik ga (heel) vaak mijn bureau opruimen 1.17 .54 .20 .19 .23
B Aan het einde. van een werkdag ben ik echt op .89 .49 .21 .19 .24
C Mijn baan zorgt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput .83 .49 .21 .19 .24

voel
Ret kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal .79 .44 .22 .20 .25
hersteld ben na mijn werk

J Ret komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer .83 .40 .23 .21 .26
tOekom aan andere bezigheden

25 Ik ga soms ofvaak thuis werken 1.03 .31 .24 .22 .27
I Ais ik thuis kom moeten ze mij even met rust laten 1.02 .31 .24 .22 .27
K Ret komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag .86 .13 .28 .26 .31

vermoeidhddrilljn werk niet meer zo goedkan doen
E Ik kom meestai pas op een tweede vrije dag tot rust 1.01 .13 .28 .26 .31
10.2 Ik doe (heel) vaak iets om weer actief te worden (bijv, ga rechtop zitten, .99 -.03 .31 .29 .35

D
rek me even uit, wrijf door mijn ogen)

.96 .36 .33Na het avondeten voel ik me meestai nog vrij fit -.23 .39
1.2 Ik verander (heel) vaak van taak 1.06 -.52 .43 .40 .47
32.1 Ik ga zelden ofsoms aileen buiten wandelen 1.26 -.54 .43 .40 .47
8.1 Ik ga zelden ofsoms in een rustigere ruimte zitten 1.07 -.64 .46 .43 .50
18 Ik sluit even mijn ogen .99 -.68 .47 .44 .51
26 Ik ga soms ofvaak vroeg slapen 1.09 -.79 .49 .46 .53
33.1 Ik ga zelden ofsoms naar een natuurlijke omgeving 1.07 -.85 .51 .48 .55
31 Ik ga buiten wandelen met collega's 1.12 -.89 .52 .49 .56
16.1 Ik verstuur een sms 1.04 -1.22 .60 .57 .64
15.1 Ik check zelden ofsoms mijn prive e-mail .98 -1.24 .60 .57 .64
12.1 Ik lees zelden ofsoms de krant 1.01 -1.26 .61 .58 .65

(vervolg tabel op volgende pagina)
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Items behoefte aan restoratie schaal* MS 0 Po OP~ Pe nh POhl
2.1 lk vermijd zelden ofsoms taken waarbij ik moet lezen .97 -1.28 .65 .58 .65
17.1 1k zit maar werk zelden ofsoms bewust niet (bijv, dagdromen, naar 1.06 -1.44 .65 .62 .69

scherm staren)
34 1k ga sporten 1.11 -1.65 .70 .67 .73
21.1 1k neem zelden ofsoms vrij .95 -1.69 .70 .68 .74
6.1 1k neem zelden ofsoms een korte extra pauze 1.01 -2.54 .85 .83 .87
5.1 1k ga zelden ofsoms een klusje doen .99 -2.55 .85 .83 .87
11.1 1k bel zelden ofsoms naar iemand (niet voor werk) 1.04 -3.03 .90 .89 .91
20.1 1k kijk zelden ofsoms even naar buiten 1.03 -3.62 .94 .94 .95
7.1 1k vraag zelden ofsoms een collega om me te helpen 1.00 -3.85 .95 .95 .96
10.1 1k doe zelden ofsoms iets om weer actief te worden (bijv, ga rechtop .99 -4.05 .96 .96 .97

zitten, rek me even uit, wrijf door mijn ogen)
1.1 1k verander zelden ofsoms van taak 1.06 -4.14 .97 .96 .97
4.1 1k ga zelden ofsoms een praatje maken met een collega 1.10 -4.46 .97 .97 .98
14.1 1k surf zelden ofsoms op internet .92 -4.57 .98 .97 .98
19.1 1k ga zelden ofsoms even iets halen of neem iets te etenldrinken (bijv, 1.01 -5.56 .99 .99 .99

drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
3.1 1k ga zelden ofsoms miin bureau opruimen 1.17 -5.56 .99 .99 .99

Note. Items A tim K zijn items van de herstelbehoefte schaal door Van Veldhoven en Broersen (2003). De scores van item D zijn
omgedraaid omdat dit item een positieve richting had en de andere stellingen negatief zijn geformuleerd.
MS is de MS infit van de items, 0 is de geschatte 'moeilijkheid' van de items. Pe,g,m zijn waarden voor de waarschijnlijkheid van
de items berekend voor een persoon met een gemiddelde behoefte aan restoratie (9 = -.82). Pe,mb zijn waarden voor de
waarschijnlijkheid van de items voor kantoormedewerkers die werken in een kantoor met beeldschermarmaturen (9 = -.94) en
Pe,zb zijn waarden voor waarschijnlijkheid van de items voor kantoormedewerkers die werken in een kantoren zonder
beeldschermarmaturen (9 = -.66). * Item 28 en 36 zijn verwijderd uit de lijst. In studie 2 hebben de participanten niet aangegeven
dat ze gedragingen 16 en 18 (heel) vaak deden. De moeilijkheid van item 35 en 37 kon ook niet worden geschat in studie 20mdat
de participanten niet aangaven dat deze gedragingen voor hen van toepa~sing waren.
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Bijlagen

AppendixF
'Tabel item moeilijkheid studie 1 en studie 2'

Tabel E Item 'moeilijkheid' voor de behoefte aan restoratie schaal in studie I en studie 2

Studie 1 Studie 2 ** Studie 2' ***
Items Behoefte aan Restoratie schaal* /) SE /) SE /) SE
2.2 Ik vermijd (heel) vaak taken waarbij ik moet lezen 3.18 .52 3.76 1.03 3.19 .87
21.2 Ik neem (heel) vaak vrij 3.08 .44 3.87 1.03 3.28 .87
16.2 Ik verstuur (heel) vaak een sms 2.82 .44 - - - -
8.2 Ik ga (heel) vaak in een rustigere ruimte zitten 2.60 .31 3.42 .72 2.90 .61
22. Ik meld me ziek, terwijl ik niet ziek ben 2.60 .44 2.41 .62 2.04 .53
17.2 Ik zit maar werk (heel) vaak bewust niet (bijv, dagdromen, naar 2.50 .37 3.82 1.03 3.24 .87

scherm staren)
11.2 Ik bel (heel) vaak naar iemand (niet voor werk) 2.48 .34 2.41 .52 2.04 .44
18.2 Ik sluit (heel) vaak even mijn ogen 1.99 .34 - - - -
30 Ik neem soms ofvaak de telefoon niet op 1.54 .20 2.72 .51 2.30 .43
24 Ik ga soms ofvaak eerder naar huis dan gepland 1.46 .20 1.99 .37 1.69 .31
33.2 Ik ga (heel) vaak naar een natuurlijke omgeving 1.28 .25 .93 .34 .79 .29
12.2 Ik lees (heel) vaak de krant 1.25 .24 1.77 .43 1.50 .36
23 Ik ga naar het toilet, ook al is dit niet noodzakelijk 1.22 .18 .76 .24 .64 .20
7.2 Ik vraag (heel) vaak een collega om me te helpen 1.19 .23 1.83 .44 1.55 .37
20.2 Ik kijk (heel) vaak even naar buiten 1.18 .23 .99 .34 .84 .29
13 Ik speel een spelletje op de computer .99 .17 1.28 .28 1.08 .24
6.2 Ik neem (heel) vaak een korte extra pauze .94 .21 .93 .34 .79 .29
F Het kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na .88 .16 .60 .23 .51 .19

het werk
29 Ik verzorg soms ofvaak planten op kantoor .87 .17 1.07 .26 .91 .22
14.2 Ik surf (heel) vaak op internet .86 .21 1.73 .44 1.47 .37
37 Ik volg de aanwijzingen van een anti-RSI programma op .84 .17 - - - -
32.2 Ik ga minstens meerdere keren per week aileen buiten wandelen .83 .22 .55 .32 .47 .27
A Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van een .78 .16 .60 .23 .51 .19

werkdag
5.2 Ik ga (heel) vaak een klusje doen .72 .20 1.38 .37 1.17 .31
G Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen, .60 .15 .65 .23 .55 .19

wanneer ik zelf net thuis ben gekomen
27 Ik zeg soms ofvaak een afspraak met vrienden, familie of een .58 .15 1.28 .28 1.08 .24

vereniging af
4.2 Ik ga (heel) vaak een praatje maken met een collega .46 .20 .57 .31 .48 .26
15.2 Ik check (heel) vaak mijn prive e-mail .43 .19 .88 .33 .75 .28
35 Ik neem (voedings)supplementen in .40 .14 - - - -
B Aan het einde van een werkdag ben ik echf()p .25 .14 .49 .42 .19
H Het kost mij. ()yer het algemil(:n meer dan een uur voordat .25 .14 .44 .22 .37 .19

helemaal hersteld ben na mijn werk
K Het.~omt voor dat ik tijdens het laat~tedeel van dewerkdag door .14 .21 .11 .18

vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen
Als ik thui~..fom moeten ze lnij even met rust laten .14 .31 .22 ,26 .19

E Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rnst .18 .14 .13 .21 .11 .18
3.2 Ik ga (heel) vaak mijn bureau opruimen .16 .19 .54 .32 .46 .27
J Het komt valik.voor dat ik m~ een werkdag door vermoeidheid .12 .14 .40 .22 .34 .19

niet meer toekom aan andere bezigheden
25 Ik ga soms ofvaak thuis werken .11 .14 .31 .22 .26 .19
9 Ik gebruik oordopjes / koptelefoon .10 .14 .64 .23 .54 .19
10.2 Ik doe (heel) vaak iets om weer actief te worden (bijv, ga rechtop .02 .18 -.03 .28 -.03 .24

zitten, rek me even uit, wrijf door mijn ogen)
Mijn baan zorgt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal -.08 .13 .49 .22 .42 .19
uitgeput voel

D Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij fit -.14 .13 -.23 .20 -.19 .17
19.2 Ik ga (heel) vaak even iets halen of neem iets te eten/drinken -.18 .18 .59 .32 .50 .27

(bijv, drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
8.1 Ik ga zelden ofsoms in een rustigere ruimte zitten -.49 .18 -.64 .27 -.54 .23
18.1 Ik sluit zelden ofsoms even mijn ogen -.50 .17 -.68 .19 -.58 .16
32.1 Ik ga zelden ofsoms aileen buiten wandelen -.65 .16 -.54 .24 -.46 .20
33.1 Ik ga zelden ofsoms naar een natuurlijke omgeving -.69 .16 -.85 .25 -.72 .21

(vervolg tabel op volgende pagina)
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Behoefte aan restoratie in kantooromgevingen

Studie 1 Studie 2 Studie 2'
Items Behoefte aan Restoratie schaal 3 SE 0 0 SE
26 Ik ga soms ofvaak vroeg slapen -.78 .13 -.79 .19 -.67 .16
31 Ik ga buiten wandelen met collega's -.79 .13 -.89 .19 -.75 .16
1.2 Ik verander (heel) vaak van taak -.79 .17 -.52 .27 -.44 .23
2.1 Ik vermijd zelden ofsoms taken waarbij ik moet lezen -.85 .17 -1.28 .28 -1.08 .24
12.1 Ik lees zelden ofsoms de krant -.98 .16 -1.26 .26 -1.07 .22
16.1 Ik verstuur zelden ofsoms een sms -1.07 .18 -1.22 .19 -1.03 .16
15.1 Ik check zelden ofsoms mijn prive e-mail -1.11 .16 -1.24 .25 -1.05 .21
17.1 Ik zit maar werk zelden ofsoms bewust niet (bijv, dagdromen, -1.40 .18 -1.44 .28 -1.22 .24

naar scherm staren)
34 Ik ga sporten -1.41 .13 -1.65 .21 -1.40 .18
6.1 Ik neem zelden ofsoms een korte extra pauze -2.30 .20 -2.54 .32 -2.15 .27
21.1 Ik neem zelden ofsoms vrij -2.32 .24 -1.69 .29 -1.43 .25
11.1 Ik bel zelden ofsoms naar iemand (niet voor werk) -2.45 .22 -3.03 .39 -2.57 .33
5.1 Ik ga zelden ofsoms een klusje doen -2.60 .22 -2.55 .33 -2.16 .28
20.1 Ik kijk zelden ofsoms even naar buiten -2.89 .24 -3.62 .45 -3.07 .38
14.1 1k surf zelden ofsoms op internet -3.18 .26 -4.57 .66 -3.87 .56
10.1 Ik doe zelden ofsoms iets om weer actief te worden (bijv, ga -3.76 .34 -4.05 .55 -3.43 .47

rechtop zitten, rek me even uit, wrijf door mijn ogen)
7.1 Ik vraag zelden ofsoms een collega om me te helpen -3.87 .34 -3.85 .50 -3.26 .42
1.1 Ik verander zelden ofsoms van taak -4.00 .41 -4.14 .62 -3.51 .53
19.1 Ik ga zelden ofsoms even iets halen of neem iets te eten/drinken -4.36 .44 -5.56 1.03 -4.71 .87

(bijv, drinken, tussendoortje, koffie, sigaret of snoepje)
3.1 lk ga zelden ofsoms mijn bureau opruimen -4.44 .44 -5.56 1.03 -4.71 .87
4.1 Ik ga zelden ofsoms een praatje maken met een collega -5.20 .60 -4.46 .63 -3.78 .53

Note. Items A tim K zijn items van de herstelbehoefte schaal door Van Veldhoven en Broersen (2003). De scores van item D zijn
omgedraaid omdat dit item een positieve richting had en de andere stellingen negatief zijn geformuleerd.
MS is de MS infit van de items, Ii is de geschatte 'moeilijkheid' van de items.
* Item 28 en 36 zijn verwijderd uit de lijst. ** In studie 2 hebben de participanten niet aangegeven dat ze gedragingen 16 en 18
(heel) vaak deden. De moeilijkheid van item 35 en 37 kon ook niet worden geschat in studie 2 omdat de participanten niet
aangaven dat deze gedragingen voor hen van toepa~sing waren. *** Dit zijn de herschaalde gemiddelde moeilijkheid en S.E. van
studie 2.
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