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Een deel van de werknemers met een chronische lichamelijke ziekte ondervindt hinder 
van hun ziekte in hun werk. Het kan gaan om klachten als vermoeidheid of pijn, of 
hinder vanwege de vereisten die de medische behandeling stelt. Of last in de zin van het 
niet goed kunnen uitvoeren van werktaken vanwege fysieke of mentale beperkingen. 
Daarnaast kunnen acceptatieproblemen, ongemakkelijkheid in het bespreken van de 
ziekte met anderen of onbegrip van collega’s en de leidinggevende een extra belasting 
vormen. Deze ‘moeite met werk’ kan er op den duur toe leiden dat mensen hun baan 
verliezen. Werkgerelateerde problemen zijn deels te verhelpen. In de eerste plaats door 
te onderzoeken wat de knelpunten precies zijn. Een volgende stap is het bespreken van 
deze knelpunten op het werk. Het onderkennen dat er problemen zijn en het bespreken 
daarvan kan al een verbetering geven. Eventueel kan het werk aangepast worden. 
Praktische aanpassingen zoals hulpmiddelen, of organisatorische aanpassingen in de zin 
van verandering van taken of werktijden of meer flexibiliteit kunnen een oplossing zijn. 
Op deze manier is onnodig verlies van werk te voorkómen. 
  Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische 
aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze werknemers 
ondersteunt bij het oplossen van deze knelpunten. Deze training is gebaseerd op het 
‘empowerment’ principe: het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van 
eigen waarden en behoeften, om de deelnemers in staat te stellen doelen te definiëren, 
oplossingen te bespreken en te realiseren. Het vergroten van het vertrouwen in eigen 
kunnen wat dit betreft - ‘perceived self-efficacy’ in termen van de sociale leertherorie 
van Bandura - is een onderdeel van deze empowerment benadering. Dit proefschrift 
behandelt de volgende vragen:

Hoe gaat het met mensen met een chronische ziekte op de arbeidsmarkt en welke 1. 
knelpunten ervaren zij rond hun werk?
Zijn er vormen van arbeidsbegeleiding beschreven die uitgaan van een empowerment 2. 
perspectief en die gericht zijn op behoud van werk; zijn deze effectief gebleken?
Is een dergelijke empowerment training in Nederland te ontwikkelen en uitvoerbaar; 3. 
zijn de deelnemers daar tevreden over?
Welke problemen en oplossingsstrategieën komen bij deze training naar voren?4. 
Is een dergelijke interventie effectief?5. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een vragenlijstonderzoek onder 716 mannen met hemofilie 
dat 25 jaar geleden in 1985 werd uitgevoerd. De bloedingen waarmee hemofilie 
gepaard gaat waren sinds het eind van de 60-er jaren goed te behandelen door 
de beschikbaarheid van geconcentreerde bloedproducten. Daarnaast hadden de 
thuisbehandeling en de profylactische behandeling hun intrede gedaan. Het idee was 
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dat deze behandelmogelijkheden zouden leiden tot aanzienlijk minder gewrichtsschade, 
minder hinder van de ziekte op het werk en minder arbeidsongeschiktheid. Het 
onderzoek richtte zich op werk en werkgerelateerde problemen. De arbeidsparticipatie 
werd vergeleken met die van de Nederlandse bevolking met gegevens uit soortgelijk 
onderzoek van 1972 en 1978 en met internationale cijfers. In 1985 had 59 % van de 
mannen met hemofilie een baan tegen 69 % van de Nederlandse mannelijke bevolking; 
22 % was arbeidsongeschikt tegen 11 % van de Nederlandse mannelijke bevolking. Van 
de werkenden ondervond 23 % hinder op hun werk door de hemofilie. Daarbij ging 
het om pijnklachten, op onverwachte momenten weg moeten vanwege een bloeding, 
fysiek te zwaar werk, collega’s om hulp moeten vragen en frequent ziekteverzuim. In de 
13 jaar tot aan 1985 was het gemiddelde ziekteverzuim onder mannen met hemofilie 
gedaald van 35 naar 15 dagen per jaar; de arbeidsparticipatie was stabiel gebleven rond 
de 60 %, maar het percentage arbeidsongeschikten was toegenomen van 17 tot 22 %. 
Vergeleken met de Nederlandse bevolking verrichtte een kleiner deel van de mensen met 
hemofilie fysiek belastend werk. Nederland verschilde in twee opzichten van Engeland: 
daar werkten naar verhouding meer mensen met hemofilie, maar dan vaak in voor hen 
ongeschikte fysiek zware beroepen. 

Vanaf hoofdstuk 3 hebben we het over recent onderzoek. In dit hoofdstuk staat de 
vraag centraal wat werknemers met reumatoïde artritis naar hun eigen oordeel nodig 
hebben om aan het werk te kunnen blijven, en wat medische professionals daarover 
denken. Eenentwintig werknemers namen deel aan een concept mapping studie. Dit is 
een werkwijze waarbij kwalitatieve en kwantitatieve methoden gecombineerd worden: 
de deelnemers benoemen aspecten die zij vervolgens prioriteren en clusteren. De 
werknemers benoemden 59 aspecten, geclusterd tot zeven thema’s. De belangrijkste 
thema’s waren 1) begrip en praktische steun van de leidinggevende, 2) medicatie die 
een positief effect heeft op vermoeidheid, en kennis en copingvaardigheden van de 
werknemer zelf, 3) werkaanpassingen, en 4) steun van collega’s, medische professionals 
en de patiëntenvereniging. Bij de werkaanpassingen ging het naast praktische 
aanpassingen zoals een goede stoel en PC-aanpassingen om organisatorische zaken 
zoals flexibiliteit in het werktempo, in uren en in de planning van het werk, en de 
mogelijkheid van thuiswerk. Zeventien medische professionals met expertise op gebied 
van reumatoïde artritis benoemden in een schriftelijke concept mapping studie deels 
vergelijkbare thema’s. Hun prioritering lag echter anders. Goed geïnformeerde en goed 
samenwerkende medische professionals stonden bij hen bovenaan. Daarna volgde 
copingvaardigheden van de werknemers en betrokkenheid van hen bij hun werk. De 
thema’s 3 en 4 hadden betrekking op financiële regelingen ten behoeve van de werkgever 
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of de werkplek, en sociale zekerheid, medicatie en behandeling. Pas op nummer 5 en 
6 stonden respectievelijk een positieve houding van de werkgever en de collega’s, en 
werkaanpassingen. 

Hoofdstuk 4 is een literatuurstudie naar ‘empowerment’ interventies gericht op behoud 
van werk voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening. Met empowerment 
bedoelen we dat deelnemers kennis krijgen aangereikt, een besef van eigen waarden 
en behoeften ontwikkelen en communicatievaardigheden verbeteren om zodoende zelf 
knelpunten op het werk op te lossen. In de databases van Medline (Pubmed), Embase, 
Cinahl en Psycinfo werden artikelen gezocht uit de periode van januari 1988 tot maart 
2004. Negen studies werden gevonden. Zes daarvan beschreven individuele programma’s 
en drie studies groepsprogramma’s. Behoud van werk trachtte men te realiseren met 
verschillende combinaties van subdoelstellingen: het vergroten van kennis over de ziekte, 
de gevolgen daarvan en wettelijke regelingen en voorzieningen; het verhelderen van 
werkgerelateerde problemen; het vergroten van een gevoel van controle in procedures 
ter verkrijging van werkaanpassingen; het ontwikkelen van copingvaardigheden en 
sociale vaardigheden; en het stimuleren van activiteiten gericht op het verkrijgen van 
werkaanpassingen. Vier studies hadden een gerandomiseerde controlegroep en vijf studies 
pretest-posttest metingen. De follow-up varieerde van 8 weken tot 24-48 maanden. 
Twee van de drie studies met een controlegroep en  baanbehoud als uitkomstmaat 
rapporteerden effectiviteit. De drie studies naar het gebruik van werkaanpassingen 
vonden een toename hiervan. In twee studies waarin het gevoel van persoonlijke 
effectiviteit onderzocht is werd de ene keer wel, de andere keer geen toename hiervan 
gevonden. In een derde studie met verschillende psychosociale uitkomsten werd een 
verbetering in de omgang met anderen gevonden, maar geen verbetering in het oplossen 
van werkgerelateerde knelpunten. In twee studies werd expliciet de moeizame werving 
van deelnemers benoemd. 

Hoofdstuk 5 is een studie onder 122 werknemers met een chronische lichamelijke ziekte 
die op hun werk problemen ervaren. In een vragenlijstonderzoek onderzochten we welke 
knelpunten ze ervoeren en wat hun wensen waren ten aanzien van werkaanpassingen. Deze 
mensen vormden tevens de studiepopulatie van de effectstudie waarover dit proefschrift 
verslag doet. De deelnemers waren gemiddeld tien jaar ziek en 44 % van hen had meer 
dan één chronische ziekte. Een kwart had aandoeningen aan het bewegingsapparaat, 
23 % had neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of multiple 
sclerose, en 21 % chronische darmaandoeningen, voornamelijk de ziekte van Crohn of 
colitis ulcerosa. Hoger opgeleiden, vrouwen en werkenden in de dienstverlening waren 
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oververtegenwoordigd. Van acht voorgelegde knelpunten werden de inrichting van de 
werkplek en het woon-werkverkeer het minst vaak als problematisch ervaren, gevolgd 
door contact met collega’s of de leidinggevende; dit laatste was voor de helft enigszins of 
een groot probleem. Het afkrijgen van werk en het verrichten van bepaalde taken was 
voor de meerderheid een probleem, maar meestal geen groot probleem. Het accepteren 
dat men een ziekte heeft en het vinden van een goede balans tussen werk en thuis was 
voor de grote meerderheid een probleem en vaak een groot probleem. Drie en zeventig 
procent van deze onderzoekspopulatie had een vermoeidheidsscore die hen kenschetst 
als ‘at risk’ voor ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. De overgrote meerderheid had 
wensen op gebied van werkaanpassingen, niettegenstaande het feit dat ze meestal al 
één of meer aanpassingen hadden. De wensen lagen vooral op het vlak van minder 
werken, thuis werken, een lager werktempo en meer mogelijkheden om het werk zelf te 
plannen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling, opzet en inhoud van een ‘empowerment’training 
voor werknemers met een chronische ziekte. De training is gericht op behoud van 
werk en plezier in het werk. We beschrijven ook de opzet van een gerandomiseerde 
gecontroleerde studie naar het effect van deze training. Op basis van literatuurstudie, 
behoeftenonderzoek en gesprekken met experts werd een pilot training ontwikkeld; deze 
werd na een evaluatieonderzoek aangepast. De training bestaat uit zes tweewekelijkse 
groepsbijeenkomsten en een zevende na twee maanden. Dit wordt gecombineerd 
met drie individuele gesprekken: één bij aanvang, één halverwege en één na de 
zesde groepsbijeenkomst. De groep heeft acht deelnemers en wordt door één trainer 
geleid; bij twee bijeenkomsten is er ook een acteur en bij één bijeenkomst zijn er een 
bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige als gastsprekers aanwezig. De training gaat uit 
van een driestappenplan. Eerst worden psychische, sociale en praktische knelpunten 
verhelderd, dan bespreekt de deelnemer deze op het werk, vervolgens worden 
oplossingen voor knelpunten bedacht en tracht men deze te realiseren. In ieder van de 
zeven groepsbijeenkomsten staat één onderwerp centraal: 1) waar heb je last van: de 
gevolgen van een chronische aandoening voor het werk, 2) zicht op jezelf: gevoelens en 
gedachten rond een chronische ziekte, 3) communicatie: oefenen met praktijksituaties, 
4) praktische zaken: de bedrijfsarts, wetgeving en voorzieningen voor werknemers met 
een chronische ziekte, 5) communicatie en opkomen voor jezelf: vervolg en verdieping, 
6) een plan van aanpak, 7) follow-up: wat werkt wel en wat werkt niet. De inclusiecriteria 
voor deelnemers aan de training en de effectstudie zijn: een chronische lichamelijke 
ziekte, een betaalde baan en het ervaren van werkgerelateerde problemen waardoor men 
bezorgd is het plezier in het werk of het werk zelf kwijt te raken. Langdurig volledig 
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ziekteverzuim dat zich naar verwachting zal voortzetten gedurende de trainingsperiode 
is een exclusiecriterium. Deelnemers worden geworven via verschillende kanalen, 
waaronder poliklinieken, patiëntenverenigingen, arbodiensten en een aantal werkgevers. 
In totaal 64 deelnemers aan acht trainingsprogramma’s worden vergeleken met 64 
mensen die de training niet volgen. Allen vullen vragenlijsten in vóór aanvang van de 
training en na 4, 8, 12 en 24 maanden. De primaire uitkomstmaten zijn gepercipieerde 
persoonlijke effectiviteit in het omgaan met werkgerelateerde problemen, vermoeidheid, 
plezier in het werk en behoud van werk.

Hoofdstuk 7 presenteert de procesevaluatie van de uitvoering van de hierboven 
beschreven groepstraining en de mening van de deelnemers over de training. Acht 
trainingsprogramma’s, gegeven door drie verschillende trainers en met in totaal 64 
deelnemers, werden geëvalueerd. Dit gebeurde op basis van aantekeningen van de 
onderzoeker over de werving, proces-evaluatieformulieren die de trainers na afloop van 
iedere groepsbijeenkomst invulden en vragenlijsten die de deelnemers invulden. De 
werving van deelnemers kostte naar schatting 8-10 maanden fulltime werktijd voor één 
persoon. De werving via patiëntenverenigingen was het meest, die via poliklinieken 
het minst succesvol. Een reden voor de moeizame werving was volgens sommige 
bedrijfsartsen en andere medische professionals dat zij of anderen aarzelden om mensen 
te verwijzen naar een interventie waarvoor ze uitgeloot kunnen worden. De deelnemers 
aan de training waren gemiddeld 46 jaar en gemiddeld al tien jaar ziek. Mensen met 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, neurologische en darmaandoeningen vormden 
tweederde van de groep deelnemers. Vrouwen, hoger opgeleiden en werknemers in 
de dienstverlening waren oververtegenwoordigd. Drie deelnemers beëindigden het 
programma voortijdig, waarvan twee omdat zij ontevreden waren over het programma. 
Bij de groepsbijeenkomsten werden alle onderdelen die in de trainershandleiding 
beschreven waren behandeld. In een aantal situaties werd er minder tijd aan besteed dan 
gepland. De besproken onderwerpen waren over het algemeen voor de deelnemers goed 
te volgen, maar waren soms emotioneel belastend. Eén huiswerkopdracht, het aangaan 
van een gesprek met de leidinggevende, ontmoette volgens de trainers weerstand bij 
een aantal deelnemers. De deelnemers waardeerden het hele programma direct na 
afloop met gemiddeld een 8,1 op een schaal van 1 tot 10; twintig maanden later was 
de gemiddelde waardering 7,8. Onderwerpen die hoog scoorden waren ‘inzicht in 
gevoelens en gedachten rond het hebben van een chronische ziekte’ en ’communicatie en 
assertiviteit’. De uitwisseling van ervaringen en het rollenspel werden hoog gewaardeerd. 
De deelnemers ervoeren het vaakst effect in hoe ze zelf met hun ziekte omgaan, en het 
minste vaak wat betreft werkaanpassingen. Het overgrote deel vond dat het aangaan 
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van een gesprek met de leidinggevende bijdroeg aan het oplossen van problemen op het 
werk. Na twee jaar meende 79% van de deelnemers dat de training een blijvend effect 
had.

Hoofdstuk 8 is een kwalitatieve studie naar de manier waarop de 72 deelnemers aan 
de trainingen inclusief de pilot training vormgaven aan empowerment. De training was 
opgezet als een driestappenplan: het verkennen en verhelderen van psychische, sociale 
en praktische werkgerelateerde problemen, het bespreken van een of meer problemen op 
het werk, en het bedenken en zien te realiseren van oplossingen. Wij, de onderzoekers 
en trainers, wilden graag weten hoe de deelnemers concreet met deze kwesties aan de 
gang gingen. Hiertoe reflecteerden we op wat de terugkerende thema’s waren bij de 
deelnemers. Wij kwamen op zeven met elkaar samenhangende thema’s. Deze zijn te 
benoemen als zeven opgaven waar de deelnemers zich voor gesteld zagen. Niet iedere 
deelnemer werd voor al deze opgaven gesteld, maar de meesten zagen zich wel voor 
meerdere opgaven gesteld als ze hun werk wilden volhouden. Deze zeven opgaven 
waren: 1) het ontwikkelen van een reëel toekomstperspectief, 2) zelfbewust voor jezelf 
opkomen, 3) goede relaties met collega’s en de leidinggevende onderhouden, 4) kennis 
vergaren over mogelijkheden, rechten en plichten, 5) overleggen en onderhandelen over 
werkaanpassingen, 6) het werk organiseren op een manier dat het voldoening blijft 
geven, en 7) een sociaal leven buiten het werk overeind houden. In het artikel wordt 
ieder thema geïllustreerd aan de hand van korte casussen.

Hoofdstuk 9 beschrijft een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit 
van de in hoofdstuk 6 beschreven groepstraining. Deelnemers aan de studie moesten 
een betaalde baan hebben en een lichamelijke chronische ziekte waar ze in het werk 
problemen van ondervonden. Volledig ziekteverzuim waarvan te verwachten was dat dit 
gedurende de training zou voortduren vormde een exclusiecriterium. Op basis van een 
verwachte verbetering op de CIS vermoeidheidsschaal werd een steekproefgrootte van 
128 als ruim voldoende verondersteld. De primaire uitkomstmaten waren persoonlijke 
effectiviteit, vermoeidheid, ontevredenheid over het werk en behoud van werk. 
Ontevredenheid over het werk en vermoeidheid zijn voorspellers voor verlies van werk. 
Secundaire uitkomstmaten waren werkgerelateerde problemen, ziekteverzuim, kwaliteit 
van leven, gerealiseerde werkaanpassingen, burnout en drie kwaliteit-van-werk maten. De 
deelnemers vulden bij aanvang, na 4, 8, 12 en 24 maanden een vragenlijst in. Continue 
uitkomstmaten werden geanalyseerd met ‘two-way mixed between-within subject 
analysis of variance’ ofwel ‘repeated measurement’ analyse. Van de 132 deelnemers die 
zich aanmeldden, de eerste vragenlijst invulden en terugstuurden werden er uiteindelijk 
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64 naar de experimentele groep en 58 naar de controlegroep gerandomiseerd; tien 
mensen vielen af vóór de start van de training. Drie deelnemers aan de training haakten 
halverwege het programma af. De uitval uit de studie bedroeg na 4, 8, 12 en 24 maanden 
respectievelijk 0, 3, 6 en 7 personen. Na twee jaar was de persoonlijke effectiviteit 
in de experimentele groep en de controlegroep toegenomen en in de experimentele 
groep significant meer dan in de controlegroep. Deze toename in de experimentele 
groep vond vooral in de eerste vier maanden plaats. De vermoeidheidsklachten waren 
in beide groepen afgenomen en in de experimentele groep significant meer dan in de 
controlegroep. De afname zette zich bij de experimentele groep tot aan het eind van het 
tweede jaar voort, maar bij de controlegroep stabiliseerde het klachtenniveau zich in het 
tweede jaar. De ontevredenheid met werk was in de experimentele groep afgenomen en in 
de controlegroep toegenomen, maar het verschil was niet significant. Van de secundaire 
uitkomstmaten bleek de psychische kwaliteit van leven significant meer verbeterd in de 
experimentele groep. Zowel in de experimentele groep als in de controlegroep hadden 
de meeste mensen na twee jaar hun werk behouden. Zestig procent van de controlegroep 
gaf aan dat zijzelf of anderen vanwege de indeling in de controlegroep activiteiten hadden 
ondernomen om de werkgerelateerde problemen op te lossen.

In hoofdstuk 10 kijk ik terug op het hele onderzoeksproject. Uit de onderzoeken 
naar ervaren knelpunten bleek dat niet alleen fysieke of mentale beperkingen als 
gevolg van de ziekte problematisch kunnen zijn bij het uitvoeren van het werk, maar 
ook dat de aanpassing aan ziekte en beperkingen een opgave op zichzelf is. Mensen 
ervaren dat acceptatie belangrijk is en dat zelfmanagement, communicatie- en 
onderhandelingsvaardigheden en goede arbeidsverhoudingen essentieel zijn. Dan nog is 
het een kunst om de rol van werknemer te combineren met andere rollen. Overmatige 
vermoeidheid is het dominerende kenmerk bij een groot deel van de werknemers bij wie 
het werk niet vanzelf gaat. Het is dan ook de vraag of fulltime blijven werken haalbaar 
en wenselijk is voor iedereen. 
 Op basis van literatuuronderzoek naar arbeidsbegeleiding voor werknemers met 
een chronische ziekte ontwikkelden we een groepstraining. Deze werd in het kader van 
een gerandomiseerde gecontroleerde studie acht maal aangeboden aan 64 mensen in 
totaal. Uiteindelijk hebben 61 deelnemers de training afgerond. Gemiddeld was één 
van de acht deelnemers bij de groepsbijeenkomsten afwezig, meestal vanwege ziekte. 
De deelnemers beoordeelden de training meestal als effectief. In de effectiviteitstudie 
bleek dat de persoonlijke effectiviteit in de loop van twee jaar statistisch significant 
meer toenam in de experimentele groep. De vermoeidheid nam significant meer af. De 
maat ‘tevredenheid over het werk’ liet een onduidelijke uitkomst zien. De training bleek 
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geen significant effect te hebben op behoud van werk, maar dat moet bezien worden 
tegen de achtergrond van het gegeven dat in beide groepen de meeste mensen hun 
werk behielden. Een onverwachte bevinding was dat veel mensen van de controlegroep 
gerichte acties ondernamen om werkgerelateerde problemen aan te pakken. 
 Meerdere meetmomenten en een lage non-response tot het eind toe zijn de sterke 
kanten van dit onderzoek. Dat relatief weinig mannen, lageropgeleiden en werkenden 
buiten de dienstensector aan het onderzoek deelnamen is een punt dat aangeeft dat 
de externe validiteit mogelijk beperkt is tot een vergelijkbare populatie. Daarnaast is 
het gegeven dat de controlegroep, vermoedelijk voor een deel op gedachten gebracht 
door de werving voor het project, aanwijsbare stappen ondernam om werkgerelateerde 
problemen op te lossen een aantasting van de interne validiteit. Een onderschatting van 
de effectiviteit van de onderzochte interventie is het waarschijnlijke gevolg. We weten 
niet hoe groot deze onderschatting is. Een ander onderzoeksdesign dan de RCT lijkt een 
betere optie voor interventies waarbij de werving bij de controlegroep en de omgeving 
daarvan leidt tot verhoogde motivatie om problemen aan te pakken. Een alternatief is 
een onderzoekssetting waarbij niet blinderen minder gevolgen heeft, bijvoorbeeld door 
een opzet in nauwere samenwerking met poliklinieken die het onderzoek mede als ‘hun’ 
onderzoek zien. Dit zou hen kunnen verhinderen om zelf extra acties te ondernemen 
voor mensen in de controlegroep. 
 Meer aandacht in de bedrijfsgeneeskunde voor psychische gevolgen van een chronische 
ziekte lijkt op zijn plaats. Het is belangrijk om met werknemers te bespreken wat een 
chronische ziekte voor hen betekent en te overleggen over wat zij als belemmeringen zien. 
Ook in de curatieve sector is aandacht voor de gevolgen van een chronische ziekte voor 
het werk van de patiënt op zijn plaats. Artsen en verpleegkundigen zijn vaak de eersten 
die zicht hebben op de consequenties van ziekte en kunnen deze met mensen bespreken, 
overleggen met de bedrijfsarts of verwijzen naar arbeidsbegeleiding. Het programma dat 
wij ontwikkelden lijkt effectief; meer onderzoek is echter op zijn plaats. Daarbij is het 
belangrijk te bedenken dat een goede begeleiding van de werknemer wel aan te bevelen 
maar nog niet genoeg is. Een leidinggevende die meedenkt met de werknemer en een 
werkgever die de leidinggevende de ruimte geeft om mee te denken zijn essentieel.
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