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Summary

Leisure sickness: Not a myth but reality
Leisure and vacation are generally associated with feelings of relaxation and well-being.
However, there is also evidence suggesting that some people feel particularly ill and
develop symptoms especially during weekends and vacations. The focal points of this
article are the exploration of the antecedents and consequences of this phenomenon,
pointing out the need for systematic research on its prevalence, phenomenology,
background, the putative mechanisms involved, and the discussion of some possible
beneficial interventions.
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Inleiding

Mensen voelen zich over het algemeen beter tijdens rust- en vakantieperiodes dan
wanneer zij werken. Vrijetijd heeft een gunstige invloed op het individuele functioneren
en de gezondheid. De boog kan niet altijd gespannen zijn en na gedane arbeid is het
goed rusten. Althans, voor de meeste mensen geldt dit; ze voelen zich goed en
ontspannen in hun vrije tijd (Baum, 1991). In het algemeen treedt er een daling op in de
bloeddruk en hartslag. Ook is er sprake van een duidelijke afname in de afgifte van
stresshormonen als adrenaline (Frankenhaeuser et al., 1989). Niet voor niets is rust een
belangrijk doktersvoorschrift in geval van ziekte, overbelasting en andere, zowel
psychische als lichamelijke, gezondheidsproblemen.
Er is echter ook een groep mensen die juist tijdens de vakantie of op andere vrije
dagen gezondheidsklachten ervaart, terwijl zij juist gedurende werkperioden vrijwel nooit
met gezondheidsproblemen te kampen hebben. Dit betreft in het algemeen vage pijnen,
overmatige vermoeidheid, misselijkheid en, vooral in het begin van vakantieperiodes,
koorts en griepachtige verschijnselen (Vingerhoets, Van Huijgevoort & Van Heck, 2001,
2002). Voor alle duidelijkheid: met de term “vrijetijdsziekte” willen wij niet pretenderen
een nieuwe ziekte te beschrijven. Het verwijst uitsluitend naar het moment van optreden
van gezondheidsklachten, niet naar de aard ervan. Ze kunnen heel divers zijn.
Dit opvallende fenomeen is alom bekend, zoals moge blijken uit de vele artikelen
die hierover verschijnen in populaire, niet-wetenschappelijke tijdschriften. Vooral
"weekend-migraine" is in dergelijke publicaties een vaak beschreven onderwerp. In de
wetenschappelijke literatuur is er daarentegen vrijwel niets over het verschijnsel te
vinden. Het is, gelet op de algemene bekendheid van het fenomeen, zeer opmerkelijk
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dat er nooit systematisch onderzoek naar is verricht. Gezien het feit dat maar liefst
ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking aangeeft in enigerlei, maar soms zeer
extreme, mate last te hebben van dit verschijnsel (Vingerhoets et al., 2002), is het
belangrijk om meer over de mogelijke oorzaken te weten te komen om zo het patroon te
kunnen voorkomen of te doorbreken. Dit zou mensen die last hebben van dit
‘omgekeerd Kortjakje’ - syndroom kunnen helpen om meer van hun vrije dagen te
genieten.
Verschillende onderzoekers hebben melding gemaakt van het bestaan van
vrijetijdsziekte, maar meestal zonder een verdere toelichting en zelden gekoppeld aan
empirisch onderzoek (bijv. McEwen & Stellar, 1993; Van Luijtelaar, 1997). Van Luijtelaar
ontdekte bijvoorbeeld een stijging in het aantal sterfgevallen tijdens vakanties, door
gewoonweg overlijdensadvertenties te tellen in kranten. Het aantal daarvan nam toe
tijdens vakanties, vooral tijdens de eerste vrije dagen. Kop, Vingerhoets, Kruithof en
Gottdiener (2001) vonden een soortgelijk patroon in hun onderzoek naar het voorkomen
van hartinfarcten tijdens vakantiereizen. Ook hier werd een piek gevonden gedurende
de eerste twee dagen. Het is verleidelijk om parallellen te trekken naar de uitkomsten
van enige welbekende dierexperimenten. Mason et al. (1961) vonden dat apen die
waren blootgesteld aan stresstaken pas last kregen van zweren en maagproblemen in
de rustperiode na de blootstelling aan stressoren en niet tijdens de blootstelling zelf.
Een aantal auteurs heeft het gegeven ‘ziek worden tijdens vrij dagen’ wel onderbouwd
met onderzoeksgegevens, zij het dat deze vaak gericht zijn op specifieke
gezondheidsproblemen, zoals herseninfarcten bij jonge vrouwen (Haapaniemi, Hillbom
& Juvela, 1996) en voorts migraine (Couturier, 1993; Couturier, Hering & Steiner, 1992;
Davies, Peatfield, Steiner, Bond & Clifford Rose, 1991; Morrison, 1990; Naterro et al.,
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1989). Zo vonden Davies et al. dat migraineaanvallen significant vaker voorkwamen in
het weekend en concludeerden Nattero en zijn mede-onderzoekers dat ontspanning na
stress migraineaanvallen kan uitlokken.

Mogelijke verklaringen
In dit artikel zal getracht worden een aantal mogelijke, elkaar niet wederzijds
uitsluitende, verklaringen te geven die in toekomstig onderzoek getoetst kunnen
worden. Op basis van de relevante literatuur komen we tot de volgende mogelijke
verklaringen voor vrijetijdsziekte. Globaal betreft het verklaringen die de rol van
klachtbevorderende factoren in de thuis- of niet-werksituatie benadrukken, problemen
met de overgang van werk naar niet-werk, of een soort van “planmatig” ziek zijn.
Blootstelling aan ziekteopwekkende omgevingsfactoren. Het is voor de
handliggend om allereerst na te gaan of er in de thuissituatie of in ieder geval de nietwerksituatie factoren zijn te identificeren, die als ziekmakend gezien kunnen worden.
Mogelijke verklaringen in die sfeer zijn blootstelling aan bijvoorbeeld pesticiden, die
gebruikt worden bij het tuinieren en verf of oplosmiddelen bij klussen, schilderen of
andere hobby’s. Mensen die lijden aan vrijetijdsziekte zouden door specifieke
vrijetijdsactiviteiten, zoals hierboven aangegeven, juist tijdens hun vrije dagen
blootgesteld kunnen zijn aan stoffen met nadelige gevolgen voor de gezondheid. Ook is
het denkbaar dat ze in een slecht geventileerd huis of in een vervuilde omgeving wonen
of dat ze huisdieren hebben waarvoor ze allergisch zijn (Dumont, 1989; Roueche, 1988;
Weiss, 1992). Interessant in dit verband is een gevalstudie van Lipton, Mazer, Newman
en Solomon (1997). Dit betreft een 58-jarige vrouw, die alleen last had van migraine
tijdens weekenden die ze doorbracht in een vakantiehuisje. Deze zware hoofdpijnen
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bleken uiteindelijk veroorzaakt te worden door een kapot fornuis, dat zorgde voor een
hoge concentratie koolstofmonoxide. Nadat de kachel was vervangen, verdwenen de
hoofdpijnen onmiddellijk. Een soortgelijk geval wordt beschreven door Roueche (1988),
met dien verstande dat het toen ging om een middel dat in het vakantiehuisje gebruikt
werd om ongedierte te bestrijden. Het is uiteraard niet erg waarschijnlijk dat alle
personen die lijden aan vrijetijdsziekte alleen tijdens vakanties en weekeinden
blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Dat neemt niet weg dat dergelijke mogelijke
oorzaken, zeker in een klinische setting en in geval van systematisch onderzoek, niet op
voorhand moeten worden uitgesloten.
Leefpatroon. Een andere mogelijkheid is dat er bij personen met deze problemen
sprake is van grote verschillen in levensstijl op vrije dagen vergeleken met werkdagen.
Ze slapen bijvoorbeeld veel langer of juist veel korter, of drinken andere hoeveelheden
alcohol of koffie. Enkele onderzoeken hebben bevestigd dat meer of minder koffie
drinken of het op een later tijdstip consumeren van de eerste kop koffie hoofdpijn kan
veroorzaken (Couturier et al., 1992; Couturier, Laman, Van Duijn & Van Duijn, 1997).
Baars en Tjia (1990) spraken in hun artikel over de relatie tussen vakantie en
hartproblemen, met als oorzaak excessief alcoholgebruik, in dit verband over het
“holiday-heart-syndrome”. Ook het incidenteel overmatig tot zich nemen van nicotine,
cafeïne of bepaalde in de uitgaanswereld populaire drugs spelen mogelijk een rol van
betekenis.
Van geheel andere aard dan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en verandering
van leefpatroon zijn de volgende verklaringen.
Lage waardering van vrijetijdsactiviteiten en ziektewinst. De volgende twee
verklaringen weerspiegelen de mogelijkheid dat mensen die lijden aan het vrijetijds-
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syndroom weinig plezier beleven aan de activiteiten die zij doorgaans uitvoeren tijdens
hun vrije dagen, of deze zelfs als bijzonder stressvol ervaren. Mogelijkerwijs houden ze
niet van het bezoeken van familie, reizen, met de kinderen naar sportwedstrijden gaan,
winkelen, etc.. Omdat bepaalde zaken toch een verplichtend karakter hebben, kan dit
stress veroorzaken, hetgeen weer kan leiden tot het ervaren van gezondheidsklachten.
Het zou ook kunnen dat deze personen het niet bezig zijn met hun werk als belastend
ervaren. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen lijden onder schuldgevoelens die, als bron van
stress, uiteindelijk ten grondslag liggen aan gezondheidsklachten. Dit soort
stressgevoelens bij het moeten uitvoeren van typische vrijetijdsactiviteiten zijn duidelijker
aanwezig bij mensen met een grote betrokkenheid tot het werk.
Daarbij komt dat zij waarschijnlijk beloond worden voor het vertonen van
ziektegedrag vertonen. Ze hoeven dan immers de taken en activiteiten die normaal in
het weekend worden gedaan, niet uit te voeren. Het presenteren van ziektegedrag kan
dus leiden tot allerlei positieve gevolgen, onder andere het krijgen van meer aandacht.
Door deze bekrachtiging van ziektegedrag door de omgeving kan conditionering
plaatsvinden voor het vertonen van ziektegedrag. Voor een uitgebreide bespreking van
het belang van operante conditionering door de sociale omgeving bij ziektegedrag, zie
bijvoorbeeld Fishbain, Rosomoff, Cutter en Rosomoff (1995).
Symptoomperceptie. Volgens het symptoomperceptiemodel van Pennebaker
(1994; 2000) is er sprake van een continue wedijver tussen aan de ene kant signalen
vanuit het lichaam en anderzijds prikkels vanuit de omgeving. Lichaamssignalen worden
waarschijnlijk eerder bewust waargenomen, indien zij heviger zijn en/of als de input
vanuit de omgeving beperkt is. Dit zou kunnen verklaren waarom juist mensen met zeer
drukke banen zich op vrije dagen bewuster zijn van hun lichaamssensaties dan op
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werkdagen. Er is dan immers sprake van minder afleiding vanuit de omgeving. De
symptomen en gevoelens lijken weer te verdwijnen op het moment dat ze weer worden
blootgesteld aan de beslommeringen en drukte van hun werk. In dit geval is er dus geen
sprake van feitelijk vaker ziek worden op vrije dagen, maar eerder van zich ziek voelen.
Waar het in feite om gaat, is een verschil in aandachtsfocus. Dit model gaat met name
op voor lichaamsprikkels die, relatief gezien, minder intens zijn, zoals vermoeidheid of
vage pijntjes. Voor klachten als griepsymptomen of zware migraineaanvallen kan dit
uiteraard geen verklaring zijn.
Fysiologische aanpassingsproblemen. Een vijfde mogelijkheid is dat mensen met
vrijetijdsziekte op fysiologisch niveau problemen hebben met de overgang van werk
naar vrije tijd. Onderzoek van Elgerot (geciteerd in Frankenhaeuser, 1980) toonde reeds
aan dat bij werknemers met een hoge werkdruk de adrenalineproductie niet alleen
verhoogd was tijdens het werk, maar ook juist tijdens de avonduren en hun rustperiodes.
Ook de resultaten van Vingerhoets, Ratliff-Crain, Jabaaij, Tilders, Moleman, & Menges
(1996) wezen in deze richting. Mensen met veel vage klachten verschilden in termen
van adrenalineproductie niet tijdens het kijken naar stressvolle films, maar wel tijdens de
nachtelijke uren. De oorzaak kan liggen in een te trage de-activering (“unwinding”) van
lichamelijke activatie. Simpel gezegd: de motor blijft doordraaien en er wordt alsmaar
nieuwe energie aangemaakt,terwijl daar – fysiologisch gezien – geen noodzaak voor is.
Daarnaast is veelvuldig aangetoond dat acute stress een gunstig effect heeft op
bepaalde afweerfuncties (Dhabhar & McEwen, 1996;1997; Spencer, Kalman & Dahbhar,
2000). Dat zou kunnen impliceren dat op die manier ziekte wordt onderdrukt tot het
moment dat de acute stress voorbij is.
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Een andere mogelijkheid is dat er te snel wordt omgeschakeld. Een niet goed
gecoördineerde omschakeling van activatie van rust ook negatieve gezondheidseffecten
hebben. Een hoge werkdruk impliceert immers tevens een zware last voor met name de
lichaamsfuncties die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van een evenwicht in het
lichaam (allostase, McEwen & Stellar, 1993; Sterling & Eyer, 1988). Wanneer de externe
last dan plotseling wegvalt, zoals het geval is bij werkdruk op een vrije dag en het
lichaam niet tijdig ook de tegendruk weghaalt, is er wederom sprake van een
balansverstoring, met als gevolg verhoogde vatbaarheid voor ziekte. De vergelijking
dringt zich op van een weegschaal die aanvankelijk in evenwicht is door een kracht en
een tegenkracht, maar doorslaat op het moment dat een zware last van één van de
schalen wordt weg genomen.
Uit onderzoeken bij apen bleek dit effect inderdaad te bestaan: niet tijdens, maar
vooral na een stressvolle periode kregen de dieren last van maagzweren en andere
maagproblemen (Mason et al., 1961; Polish et al. 1962). Verder is uit onderzoek bij
ratten gebleken dat er aanzienlijke individuele verschillen bestaan met betrekking tot het
herstellen na stress en stress-hormoonreacties, zoals bijvoorbeeld cortisol (Dhabhar,
McEwen & Spencer, 1993)

(On)bewust uitstellen van ziekte. Ten slotte kan men zich de vraag stellen of
mensen in staat zijn om ziek worden uit te stellen naar een periode, waarin het hen
beter uitkomt. Zowel uit anekdotes, als uit de wetenschappelijke literatuur zijn er
aanwijzingen dat terminaal zieke mensen hun overlijden kunnen uitstellen tot
bijvoorbeeld de geboorte van een kleinkind of de terugkeer van een familielid uit het
buitenland. Zo rapporteerden Phillips en Feldman (1973) en Idler en Kasl (1992) een
daling in het aantal sterfgevallen vóór en op feestdagen die voor de terminaal zieke
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belangrijke waren (Yom Kippur, Pasen). Zieken die zich meer bij de feestdag betrokken
voelden, hadden minder kans te sterven voordat de feestdag had plaatsgevonden.
Phillips en King (1988) vonden, in een joodse populatie, eveneens sterke aanwijzingen
voor een aan godsdienstige feestdagen gekoppeld patroon van pieken en dalen in
mortaliteitscijfers. Een soortgelijk patroon werd geconstateerd bij Chinese vrouwen op
leeftijd (> 75 jaar) rond het Oogst-Maan-festival (Phillips & Smith, 1990). Tot dezelfde
conclusie kwamen Marriott en Harshbarger (1973). Zij vonden een stijging in het aantal
mensen dat overleed na Kerstmis en Pasen (zie ook Harrison & Kroll, 1985-86). Het
meest recente onderzoek op dit terrein is dat van Anson en Anson (2001). Deze auteurs
vonden in Israël een zeer significante daling in mortaliteit tijdens de Sabbat, op zaterdag
dus. Deze daling in mortaliteit werd gevolgd door een toename in het aantal doden op
de daaropvolgende zon- en maandagen. Bij de niet-joodse populatie in Israël kon dit
patroon evenwel niet worden vastgesteld. Mensen zijn dus blijkbaar in staat om hun
overlijden uit te stellen tot een voor hen geschikter tijdstip. Ditzelfde zou het geval
kunnen zijn met ziekten, die uitgesteld worden tot een rustiger tijdstip, bijvoorbeeld een
vrije dag. Dit zou, in lijn met de uitkomsten van het onderzoek van Phillips en Feldman
(1973), dan voornamelijk optreden bij personen die hun werk zeer belangrijk vinden of
de indruk hebben dat ze niet gemist kunnen worden op hun werk.

De rol van persoonlijkheid

Er blijkt een relatie te zijn tussen betrokkenheid bij het werk en welzijn (Riipinen, 1997).
Of de mate van betrokkenheid ook een verband heeft met ziek worden op dagen dat
men vrij heeft, zal moeten blijken uit toekomstig onderzoek, maar dit lijkt op voorhand
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vrij aannemelijk. Met name personen met een hoge werkdruk en die zich zeer betrokken
en verantwoordelijk voelen voor hun werk lijken een risicogroep te vormen (Vingerhoets
et al, 2002). Als men zeer vaak of langdurig in een stresstoestand verkeert, blijkt het
meer tijd kosten om weer terug te keren naar een ontspannen, stressloze toestand
(Sluiter, 1999). Op den duur zal er dan een situatie ontstaan, waarin de vrije tijd
ontoereikend is om volledig te herstellen. Bovendien, zoals Pennebaker’s (1994; 2000)
symptoomperceptiemodel voorspelt, zal een hoge lichamelijke activatie zonder dat daar,
fysiologisch gezien, een noodzaak voor is, gemakkelijk leiden tot lichamelijke sensaties
die geïnterpreteerd worden als gezondheidsklachten.
Het te snel of te langzaam omschakelen van werk naar niet-werk, kan (mede) het
gevolg zijn van persoonlijkheidstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan een direct
effect, zoals bijvoorbeeld vanwege rigiditeit en inflexibiliteit moeilijk kunnen omschakelen
van werk naar vrijetijd met als gevolg dat men ook na werktijd nog bezig blijft met het
uitvoeren van taken. Dit is een situatie die kan leiden tot een overmaat aan stress.
Persoonlijkheid zou echter ook een indirect effect kunnen hebben op een
problematische omschakeling van werk naar vrijetijd. Zo leggen perfectionisten hun
eigen lat erg hoog en ervaren dientengevolge een hoge prestatiedruk. Ook dit zou, met
name tijdens een rustperiode, ziekte kunnen veroorzaken. Immers, de al eerder
genoemde hoge allostatische tegenkracht valt dan plotseling weg. Enkele onderzoeken
hebben inderdaad de negatieve aspecten van perfectionisme aangetoond en hoe die
samen blijkt te hangen met onder andere uitputting tijdens het werk (Mitchelson &
Burns, 1998).
Mensen verschillen ook in de mate waarin zij kunnen omgaan met een niet-werk
situatie. Veelgenoemd in dit opzicht zijn de Type A personen en de “workaholics”
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(Burke, 2000; Friedman & Rosenman, 1974; Sanders & Malkis, 1982; Spence &
Robbins, 1992). Ook is het voorstelbaar dat met name voor individuen met een sterk
geprononceerde behoefte aan controle, die werk hebben dat duidelijk gestructureerd is
en waarin ze qua beheersingsmogelijkheden aan hun trekken komen, de overgang van
werk naar vrijetijd, die veel minder gestructureerd is en minder tegemoet komt aan de
hoge behoefte tot controle, te groot is (zie Suls & Rittenhouse, 1990). Tijdens
weekenden en vakanties voelen dergelijke mensen zich rusteloos. Ze ervaren spanning
in plaats van ontspanning, met negatieve gevolgen voor hun welbevinden.
Naast persoonlijkheid mag ook verondersteld worden dat temperament in dit
verband een modererende rol van betekenis kan spelen. Met name
temperamentvariabelen die eigenschappen van het centrale zenuwstelsel
weerspiegelen, zoals het geval is met de Pavloviaanse concepten ‘excitatie’ en
‘inhibitie’ (Pavlov, 1951-1952; zie Strelau, 1998), zijn goede kandidaten voor vruchtbaar,
toekomstig onderzoek. Vooral het door Pavlov geïntroduceerde begrip ‘mobiliteit’ is hier
relevant. Na sterkte van excitatie, verwijzend naar de functionele capaciteit van het
zenuwstelsel, en sterkte van inhibitie, een concept dat geleerde en verworven
remmingen, zoals die tot uiting komen in o.a. extinctie en uitstellen, was mobiliteit van
hersenprocessen de laatste door Pavlov ontdekte temperamenteigenschap. Mobiliteit
manifesteert zichzelf in het vermogen om snel en adequaat te reageren op
veranderingen in de leefomgeving. Naast deze Oost-Europese, Pavloviaanse
temperament-eigenschap zijn ook verwante Westerse arousal-georiënteerde variabelen
als extraversie en neuroticisme, mogelijk relevant in deze context. Het zou daarom
interessant zijn om persoonlijkheidsvragenlijsten af te nemen in toekomstig onderzoek
naar vrijetijdsziekte. Hetzelfde geldt uiteraard voor een copingvragenlijst. Er zijn namelijk
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aanwijzingen dat manieren van coping samenhangen met de mate van stressgevoelens
die een persoon ervaart (Mariage, 2001).
In alle hier genoemde, mogelijke predisponerende factoren met als overeenkomst
moeite met aanpassing van werkdagen naar vrije tijd, is er sprake van een
daadwerkelijke of een ervaren hoge werkdruk. Toekomstig onderzoek zal daarom
aandacht moeten besteden aan hoe stressvol vrijetijdszieken niet alleen hun
werkdagen, maar ook hun vrijetijd ervaren.

Conclusie
Met vrijetijdsziekte verwijzen we naar het fenomeen dat bepaalde mensen juist klachten
ontwikkelen tijdens de weekenden en vakanties. De klachten blijken zeer divers van
aard te zijn: niet alleen vage pijnen, overmatige vermoeidheid, en misselijkheid, maar
ook griepachtige klachten, inclusief koorts.
Er zijn meerdere verklaringen voor dit fenomeen, die elkaar niet noodzakelijk
uitsluiten. Grofweg kan vrijetijdsziekte te maken hebben met klachtopwekkende of klacht
–in standhoudende factoren in de niet-werksituatie: specifieke fysiologische problemen
met de overgang van werk naar niet-werk of met het vermogen om ziekte uit te stellen.
Niet onwaarschijnlijk is dat bepaalde persoonskenmerken als predisponerende factoren
kunnen fungeren. Hierbij moet de mogelijkheid open gelaten worden dat de
verschillende soorten klachten en mogelijk ook de rol van individuele
persoonlijkheidsverschillen, verklaard kunnen of moeten worden door verschillende
mechanismen. Voorlopige resultaten uit een pilot-onderzoek (Vingerhoets et al., 2002)
suggereren dat het vooral gaat om personen met een hoge werkdruk en een grote
betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
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Op de vraag wat er aan gedaan kan worden, kunnen vooralsnog slechts
speculatieve antwoorden gegeven worden. Mogelijk helpt flink sporten op de
vrijdagavond om de overgang van werk naar niet-werk te bevorderen. Uiteraard moet
ook nagegaan worden of aanpassing van het leefpatroon, slapen, het drinken van koffie
en alcohol, tot gunstige resultaten leiden. Mogelijk zijn voor bepaalde subgroepen
psychologische interventies zeer effectief. Bijvoorbeeld, bepaalde vormen van
cognitieve gedragstherapie, die er op gericht zijn om meer balans te krijgen in het leven,
met meer aandacht en waardering voor de sociale omgeving en het gezinsleven. De
opvatting dat vrijetijdsziekte een duidelijk signaal is om het op het werk kalmer aan te
doen, dient eveneens serieus genomen te worden. Hoe dan ook: het betreft hier een
buitengewoon interessant fenomeen dat, zowel voor praktiserende als voor meer in
fundamenteel onderzoek geïnteresseerde psychologen, nog vele interessante, in de
toekomst nog te onderzoeken vragen oproept.
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