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1 Participatie en tevredenheid

Participatie is een breed begrip. Het behelst onder andere wonen in een gewone 
woonwijk, een opleiding volgen, betaald werk of vrijwilligerswerk, met het openbaar 
vervoer reizen, sociale activiteiten en actief zijn in een sportvereniging.

Participatie in de samenleving is voor chronisch zieken met langdurige beper-
kingen niet vanzelfsprekend. Mensen met beperkingen participeren al jaren op 
allerlei terreinen in de samenleving minder dan mensen zonder beperkingen.(1-4) 
Het streven van de overheid is dat alle burgers zoveel mogelijk in de samenleving 
participeren. Met inclusief beleid wil de overheid voorkomen dat burgers in een uit-
zonderingspositie terecht komen. Inclusief beleid houdt in dat mensen met beper-
kingen net als iedereen mee moeten kunnen doen, liefst zonder dat hier specifieke 
voorzieningen voor nodig zijn. Inclusief beleid betekent bijvoorbeeld dat er al bij de 
bouw van woningen rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen met en 
zonder een lichamelijke beperking.(5) Het overheidsbeleid is vooral gericht op verbe-
tering van de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving (woningen, wijken, 
vervoer, openbare diensten en voorzieningen). Daarom hecht de overheid veel belang 
aan de inrichting op lokaal niveau; ook gemeenten, organisaties en bedrijven worden 
geacht in hun algemene beleid de principes van inclusief beleid als uitgangspunt te 
nemen. Een van de beleidsinstrumenten hiertoe is de Wet maatschappelijk onder-
steuning (Wmo).

Bevordering van participatie is echter niet alleen een kwestie van verbetering van 
de toegankelijkheid van de samenleving.(6) Mogelijk kan participatie mede gefacili-
teerd worden door het vergroten van individuele competenties van mensen met een 
chronische ziekte en/of een beperking.

Uit eerdere studies naar participatie komt naar voren dat het vinden en behouden van 
werk het grootste probleem vormt voor mensen met lichamelijke beperkingen. Alge-
meen geldt dat werk belangrijk is omdat dit onder meer sociale contacten en sociaal 
aanzien verschaft, en betaald werk zorgt bovendien voor inkomen. Dit alles maakt 
dat werk bijdraagt aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen.(7)

Toch blijkt het hebben van betaald of vrijwilligerswerk onder chronisch zieken 
met een beperking niet altijd bij te dragen aan hun welzijn. Met behulp van eerder 
verzamelde gegevens in het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (ppcz) van het nivel 
heeft het scp in samenwerking met het nivel onderzocht of participatie door 
middel van het verrichten van betaald of vrijwilligerswerk bijdraagt aan de algemene 
tevredenheid van chronisch zieken met een langdurige lichamelijke beperking.(8) 
Aan de hand van de volgende twee criteria is bepaald hoeveel chronisch zieken met 
een lichamelijke beperking werken én tevreden zijn: (1) het verrichten van betaald 
werk en/of vrijwilligerswerk en (2) tevredenheid met het huidige leven. Het onder-
zoek liet zien dat 16% van de chronisch zieken met een lichamelijke beperking 
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betaald of onbetaald werkt en tevreden is; 6% werkt en is ontevreden; 44% werkt 
niet maar is tevreden en 35% werkt niet en is ontevreden. De relatie tussen het ver-
richten van werk en tevredenheid met het leven dat men leidt is dus niet zonder meer 
aanwezig. Ruim vier van de tien chronisch zieken met een langdurig lichamelijke 
beperking zijn tevreden met het leven dat ze leiden, terwijl ze geen betaald of onbe-
taald werk verrichten. Uit het onderzoek bleek dat een minder ernstige beperking, 
de afwezigheid van een motorische beperking, een hoger opleidingsniveau en lagere 
leeftijd factoren zijn die werkende chronisch zieken die tevreden zijn onderscheiden 
van de andere groepen. Deze persoonlijke factoren verklaarden ongeveer de helft van 
de variantie van de individuele verschillen. Het voorliggende onderzoek richt zich 
ook op persoonlijke factoren. We bestuderen of verschillen in persoonlijke compe-
tenties een verschil uitmaken voor werk en tevredenheid.



9

2 Theoretisch model

Individuele competenties kunnen verklaren dat de ene persoon participeert en ook 
tevreden is met zijn of haar leven, en de ander niet. Met individuele competenties 
wordt bedoeld wat iemand ‘in huis’ heeft aan persoonlijkheid en vaardigheden om 
zijn of haar werkdeelname en welbevinden te handhaven of te vergroten. Een belang-
rijk kenmerk van competenties is dat zij verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld 
via een cursus of training. Voor chronisch zieken met een lichamelijke beperking 
lijken ten aanzien van competenties twee aspecten vooral van belang: a) hoe iemand 
aankijkt tegen de ziekte en beperking (ziekteperceptie), en b) hoe iemand daar mee 
omgaat (coping). Iemand die zich machteloos voelt en zich zorgen maakt of hij/zij 
nog wel iets kan, zal mogelijk minder snel aan werk denken als een reële optie dan 
iemand die ondanks een lichamelijke beperking het idee heeft nog veel te kunnen 
ondernemen en doelgericht te werk gaat.

Het common-sense model (csm) van Leventhal geeft goed weer hoe persoonlijke 
ideeën over de ziekte via copingstrategieën van invloed zijn op een uitkomst, in dit 
geval werk én tevredenheid.(9) Voor dit onderzoek maken we gebruik van een aan-
gepaste schematische versie van het model (Figuur 1). Het model gaat uit van het feit 
dat personen met een chronische ziekte en beperking eigen ‘common-sense’ ideeën 
ontwikkelen over hun ziekte op basis van symptomen, eigen ervaringen, informa-
tie van derden, of socialisatieprocessen.(9;10) Deze eigen ideeën, door Leventhal 
ziektepercepties genoemd, zijn multidimensioneel. Symptomen zijn niet de enige 
component op basis waarvan mensen hun ziekte proberen te begrijpen en er mee 
omgaan. Leventhal onderscheidde aanvankelijk vijf dimensies. Later werden daar 
nog enkelen aan toegevoegd. Momenteel onderscheidt men de volgende dimensies 
in ziektepercepties: identiteit van ziekte (symptomen), specifieke verloop, gevolgen, 
mate van controle over ziekte, geloof in effect behandeling, begrip, stabiliteit van de 
ziekte, en emotionele gevolgen en oorzaken van de ziekte.(11;12) Leventhal beschrijft 
in zijn werk percepties van ziekte, en geen percepties van lichamelijke beperkingen. 
Lichamelijke beperkingen kunnen echter wel het gevolg zijn van ziekte, en maken in 
die zin indirect deel uit van de ziektepercepties.

De common-sense ideeën bepalen in belangrijke mate hoe iemand met een ziekte 
of beperking omgaat en welke copingstrategie de voorkeur heeft. Ziektepercepties 
en coping leiden tot een uitkomst, zoals werk en tevredenheid. De gedachte is dat de 
persoon de effectiviteit van de copingstrategie steeds evalueert, en op basis van deze 
evaluatie aanpast.

Verschillende onderzoeken ondersteunen de link die in het model van Leventhal 
wordt gemaakt tussen ziektepercepties, coping en uitkomsten zoals ernst van de 
pijn, depressie en tevredenheid met het leven.(11;13-15) Vooral het idee zelf controle 
te hebben over de ziekte blijkt in diverse studies een belangrijke voorspeller voor 
positieve gezondheidsuitkomsten (13).
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Figuur 1
Schematische versie theoretisch model, gebaseerd op Leventhal

Competenties:
ziekte percepties
coping

Uitkomst:
tevredenheid en werk

Achtergrondkenmerken
− leeftijd, geslacht
− alleenwonend
− opleiding
− aard en ernst van de beperking
− stressvolle omstandigheden

 

De relatie tussen ziektepercepties en coping enerzijds en de uiteindelijke uitkomst 
anderzijds wordt beïnvloed door verschillende factoren. Achtergrondkenmerken 
waarvan bekend is dat zij van invloed zijn, zijn onder andere leeftijd en geslacht, 
alleenwonend zijn, opleidingsniveau en de aard en ernst van de beperking.(16) Wij 
voegen hier in dit onderzoek stressvolle omstandigheden aan toe. Al deze factoren 
kunnen een indirect (door veranderde percepties en/of copingstrategie) of een direct 
effect hebben op de uitkomsten.

Toegepast op de werkdeelname en tevredenheid van chronisch zieken met een 
beperking is de belangrijkste hypothese die we in dit onderzoek willen toetsen in 
hoeverre individuele competenties een bijdrage leveren aan werk en tevredenheid. 
Onder competenties verstaan we in dit verband hoe iemand aankijkt tegen de chro-
nische ziekte en bijkomende beperking (percepties), waarbij deze percepties mede 
bepalen hoe iemand zal omgaan met de ziekte en beperking (coping).

De onderzoeksvragen voor het onderzoek luiden:
a. Welke verschillen bestaan er tussen chronisch zieken met een lichamelijke beper-

king in werk en tevredenheid naar achtergrondkenmerken en individuele compe-
tenties?

b. Wanneer rekening wordt gehouden met relevante achtergrondkenmerken, wat is 
dan de rol van individuele competenties voor werk en tevredenheid van chronisch 
zieken met een lichamelijke beperking?
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3 Methode

Dataverzameling

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens die in de periode 2001-
2004 in het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (ppcz) zijn verzameld. Aan het ppcz 
namen destijds circa 2000 chronisch zieken deel waaronder 600 mensen met matige 
of ernstige lichamelijke beperkingen. De panelleden werden half jaarlijks schriftelijk 
bevraagd over een groot aantal thema’s, zoals hun ervaringen met de gezondheids-
zorg, het gebruik van zorg, de ervaren kwaliteit van leven, participatie in werk en 
andere levensdomeinen, en hun financiële situatie.(17) Van Campen(8) maakte in zijn 
onderzoek gebruik van gegevens uit 2002. De gegevens in het voorliggende onder-
zoek zijn gebaseerd op de ppcz-peilingen in 2003. Er is voor 2003 gekozen omdat er 
in dit jaar vragen over competenties waren opgenomen in de vragenlijst. In 2002 was 
dit niet het geval. Het feit dat uit een vergelijking met het onderzoek van Van Campen 
bleek dat de verdeling van chronisch zieken met een beperking in werk en tevreden-
heid weinig verschilt tussen 2002 en 2003, heeft mede de doorslag gegeven om te 
kiezen voor de gegevens uit het jaar 2003.

Van Campen beschrijft in zijn rapport(8) dat juist bij de groep chronisch zieken 
mét beperkingen de relatie tussen tevredenheid en participatie opmerkelijk is. 
In tegenstelling tot de algemene bevolking en mensen met een chronische ziekte 
zonder beperking, zijn juist in deze groep relatief weinig mensen die werk hebben en 
tevreden zijn, en relatief veel mensen die geen werk hebben maar desondanks toch 
tevreden zijn met het leven dat zij leiden. Daarom richten we ons in dit onderzoek op 
chronisch zieken mét lichamelijke beperkingen en zoeken we uit of en hoe individu-
ele competenties een bijdrage kunnen leveren aan werk en tevredenheid.

Variabelen

Tevredenheid en werk als gecombineerde uitkomst
De uitkomstmaat werd bepaald aan de hand van de combinatie van de twee criteria 
‘werkdeelname’ en ‘tevredenheid’ (Box 1). Werkdeelname werd gedefinieerd als het 
verrichten van betaald werk en/of vrijwilligerswerk. Het aantal uren dat men werkt 
speelde niet mee in deze definitie, mede omdat vrijwilligerswerk vaak minder uren 
omvat. Tevredenheid werd gemeten aan de hand van de vraag in welke mate men 
tevreden is met het leven dat men op dit moment leidt.
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Box 1 Indeling in 4 groepen

1 tevreden en werkend (TW)
persoon doet betaald werk of vrijwilligerswerk en is 
(zeer) tevreden met het leven

2 ontevreden en werkend (OW)
persoon doet betaald werk of vrijwilligerswerk en is 
(tamelijk) ontevreden met het leven

3 tevreden en niet-werkend (TN)
persoon doet geen betaald werk of vrijwilligerswerk, 
en is (zeer) tevreden met het leven

4 ontevreden en niet-werkend (ON)
persoon doet geen betaald werk of vrijwilligerswerk 
en is (tamelijk) ontevreden met het leven

Competenties
Individuele competenties werden geoperationaliseerd als ziektepercepties en 
copingstrategieën.

Ziektepercepties zijn gemeten met de herziene Illness Perception Questionnaire 
(ipq).(12) Deze vragenlijst bestaat uit 8 dimensies: percepties over (1) de identiteit 
van de ziekte (symptomen), (2) het specifieke verloop, (3) gevolgen, (4) de mate van 
controle (5) het geloof in effect behandeling, (6) begrip van de ziekte, (7) stabiliteit 
van de ziekte, (8) en emotionele gevolgen en oorzaken. Voorbeelden van items uit de 
vragenlijst zijn: ‘Ik ben er van overtuigd dat ik mijn ziekte kan beïnvloeden’ (mate 
van controle) of ‘Mijn ziekte is erg onvoorspelbaar’ (verloop). Respondenten geven 
aan in hoeverre ze het met de stellingen eens zijn. Hoge scores op het onderdeel 
identiteit, het specifieke verloop en de gevolgen van de ziekte voor het dagelijkse 
leven representeren een sterke overtuiging van chroniciteit en negatieve gevolgen 
voor het dagelijkse leven. Hoge scores op controle over de ziekte of geloof in effect 
van behandeling en begrip van ziekte representeren positieve gedachten over de 
controleerbaarheid en het zelf begrijpen van de ziekte.

Copingstrategieën werden gemeten met de verkorte versie van de Coping Inventory 
for Stressful Situations (ciss-21).(18;19) De ciss-21 heeft drie schalen die drie typen 
copingstrategieën meten: taakgericht, emotiegericht en vermijdingsgericht. De taak-
gerichte copingstrategie beschrijft doelbewuste taakgeoriënteerde pogingen, gericht 
op het oplossen van het probleem, het cognitief herstructureren van het probleem of 
het veranderen van de situatie. De emotiegerichte coping beschrijft emotionele reac-
ties die als doel hebben stress te reduceren maar niet noodzakelijkerwijs succesvol 
zijn. Emotionele reacties zijn bijvoorbeeld: zichzelf verwijten maken, boos worden, 
gespannen raken, steun zoeken of bij iemand uithuilen. Vermijdingsgerichte coping 
beschrijft activiteiten die gericht zijn op het vermijden van de stressvolle situatie door 
bijvoorbeeld afleiding te zoeken in activiteiten of gezelschap. Een hogere score op 
één van de schalen duidt op een hogere frequentie van een bepaalde copingstrategie.
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Achtergrondkenmerken
De volgende persoonlijke kenmerken werden in dit onderzoek meegenomen omdat 
uit eerder onderzoek is gebleken dat ze van invloed zijn op werk en tevredenheid: 
geslacht, leeftijd, aard van de beperking (wel/geen motorische beperking), ernst van 
de beperking (matig of ernstig), wel/geen pijn, opleidingsniveau, en huishoudsamen-
stelling (wel/niet alleenwonend). De aard en ernst van de beperking werden gemeten 
met de oecd-indicator voor langdurige beperkingen. Opleidingsniveau werd uitge-
splitst in drie categorieën: laag opleidingsniveau (t/m lbo), middelbaar (t/m mbo) en 
hoog opleidingsniveau (hbo en wo).

Stressvolle omstandigheden werden uitgedrukt in de gerapporteerde problemen met 
betrekking tot financiën, wonen, werken, vrienden, vrije tijd en overige problemen. 
De psychosociale problemen werden gemeten met de biografische probleeminven-
tarisatielijst (biopro).(20)

Data-analyse onderzoeksvraag a
Aan de hand van de twee variabelen werkdeelname en tevredenheid, is de onder-
zoekspopulatie ingedeeld in de volgende vier groepen: tevreden en werkend (tw), 
ontevreden en werkend (ow), tevreden en niet-werkend (tn), en ontevreden en niet-
werkend (on). Deze vier groepen van chronisch zieken met langdurige lichamelijke 
beperkingen werden met elkaar vergeleken naar achtergrondkenmerken en de eerder 
genoemde competenties.

Om onderzoeksvraag a te beantwoorden is voornamelijk beschrijvende statis-
tiek toegepast: frequentieverdelingen, gemiddelden en percentages. De verschillen 
tussen de groepen zijn statistisch getoetst. Daar waar verschillen in gemiddelde 
scores zijn getoetst, is gebruik gemaakt van variantie-analyse (anova). Om te zien 
waar de verschillen zitten, zijn er post hoc tests uitgevoerd (Bonferroni). Daar waar 
verschillen in verdeling zijn getoetst, is gebruik gemaakt van een chikwadraat toets. 
Er werd uitgegaan van een p-waarde kleiner dan 0,05 als significant.

Data-analyse onderzoeksvraag b
Aanvankelijk was het plan om een multinomiale logistische regressie uit te voeren 
met de vier groepen van tevreden en ontevreden werkers en niet werkers als afhanke-
lijke variabelen. Deze analyse werd ook uitgevoerd, maar bleek niet optimaal om de 
volgende redenen:
1. In de eerste plaats is het aantal respondenten in de groep ow1 erg klein (n=31), 

en zijn er veel voorspellende onafhankelijke variabelen om mee te nemen in de 
analyse. Bij het bepalen van voorspellende variabelen voor alle vier de groepen, 
vallen bepaalde voorspellers weg die voor de vergelijking tussen twee van de vier 
groepen, bijvoorbeeld tw en tn, wel relevant kunnen zijn.

1 tw=tevreden en werkend; tn=tevreden en niet-werkend; ow=ontevreden en werkend: 
on=ontevreden en niet-werkend
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2. Daarbij is een voorspelling van welke factoren de kans vergroten om in een 
bepaalde groep te vallen, niet voor elk van de vier groepen even interessant. Vooral 
voorspellers voor de groep on zijn minder interessant.

3. In het onderzoek van Van Campen werd al onderzocht welke variabelen determi-
nanten zijn voor de vier groepen.(8) Omdat op basis hiervan niet goed vastgesteld 
kon worden of belangrijke verbanden vooral samenhangen met het aspect van 
werk of dat van tevredenheid in de uitkomstmaat, is het nu interessant om na te 
gaan welke factoren vooral werk en welke vooral tevredenheid voorspellen.

Gezien bovenstaande overwegingen, is besloten om twee logistische regressies uit 
te voeren en de niet-werkenden die ontevreden zijn buiten beschouwing te laten. Dit 
geeft de mogelijkheid om gerichter te zoeken naar factoren die van belang zijn:
– Eén logistische regressie met de groepen tw (1) en ow (0) als afhankelijke varia-

bele om na te gaan wat onder de werkende personen met een chronische ziekte en 
beperkingen de voorspellende variabelen zijn voor tevredenheid.

– Een tweede logistische regressie met de groepen tw (1) en tn (0) als afhanke-
lijke variabele om na te gaan wat onder de tevreden personen met een chronische 
ziekte en beperkingen de voorspellende variabelen zijn voor werken.

Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag b werd in de regressieanalyses een 
beperkt aantal variabelen gebruikt, omdat de grootte van de onderzoeksgroep 
onvoldoende was om alle variabelen in te voeren. De keuze van variabelen was geba-
seerd op het belang voor de onderzoeksvraag, het aantal missings en de literatuur. 
De regressieanalyses zijn stapsgewijs uitgevoerd, waarbij als eerste de sociaalde-
mografische kenmerken en kenmerken van de beperking werden ingevoerd. Daarna 
werden de stressvolle omstandigheden in het model ingevoerd. Tenslotte werden de 
individuele competenties als predictoren voor werk en tevredenheid aan het model 
toegevoegd. Dus:

Blok 1: leeftijd en geslacht, opleiding, wel/niet alleenwonend, aard beperking 
(motorisch of zintuiglijk), ernst beperking

Blok 2: stressvolle omstandigheden (problemen met tijdsbesteding, problemen 
met vrienden)

Blok 3: ziekte percepties en coping (percepties ten aanzien van het verloop van de 
ziekte, gevolgen ervan en de mate van persoonlijke controle die men denkt te hebben 
en de drie coping strategieën).
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4 Verschillen in werk en tevredenheid

Welke verschillen bestaan er tussen chronisch zieken met een beperking in werk en 
tevredenheid naar achtergrondkenmerken en individuele competenties?

In tabel 1 wordt de verdeling chronisch zieken met een beperking op basis van de 
gecombineerde criteria ‘werkdeelname’ en ‘tevredenheid’ getoond. De resultaten 
tonen dat 18% van de chronisch zieken met een langdurige beperking tw is, en 43% 
tn1 is. Ruim een derde is on. In het totaal heeft bijna een kwart van de mensen 
werk, en ongeveer zes van de tien personen geven aan dat zij tevreden zijn. Deze per-
centages komen overeen met de percentages uit het onderzoek van Van Campen.(8)

Tabel 1
Deelname aan betaald werk en/of vrijwilligerswerk en tevredenheid met het huidige leven bij 
chronisch zieken met langdurige beperkingen in 2003

chronisch zieken met langdurig 
 lichamelijke beperkingen

n %

werkt en is tevreden met het leven dat men leidt (TW) 98 18

werkt en is ontevreden met het leven dat men leidt (OW) 31 6

werkt niet en is tevreden met het leven dat men leidt (TN) 233 43

werkt niet en is ontevreden met het leven dat men leidt (ON) 186 34

Totaal 548 100

Sociaaldemografische kenmerken
Het wel of niet verrichten van betaald of onbetaald werk hangt mede samen met 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.(8) Wanneer iemand een hoger opleidingsni-
veau heeft, is het wellicht makkelijker een baan te vinden die bij iemand past. Ook 
het wel of niet hebben van een partner is mogelijk van belang. Bijvoorbeeld, als de 
partner werkt, kan de noodzaak om zelf te gaan werken minder groot zijn.

In tabel 2 worden voor de vier groepen van chronisch zieken met een lichame-
lijke beperking de belangrijkste achtergrondkenmerken gepresenteerd. Onder de 
niet-werkenden, en vooral de on, is het percentage vrouwen hoger dan onder de 
werkenden (p<0.05). Werkenden zijn significant jonger dan niet-werkenden (p<0.01). 

1 tw=tevreden en werkend; tn=tevreden en niet-werkend; ow=ontevreden en werkend: 
on=ontevreden en niet-werkend
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In vergelijking met ow, zijn tw minder vaak alleenwonend (p<0.01). Wanneer tw 
worden vergeleken met tn, zijn tw minder vaak alleenwonend (p=0.03) en vaker 
hoger opgeleid (p<0.01).

Tabel 2
Deelname aan betaald werk en/of vrijwilligerswerk en tevredenheid met het  huidige leven, naar 
relevante achtergrondkenmerken van chronisch zieken  met een lichamelijke beperking; 2003 (%)

tevreden & 
werkend

ontevreden 
& werkend

tevreden & 
niet-werkend

ontevreden & 
niet-werkend

totaal
% (n) 

achtergrondkenmerken

geslacht (% vrouwen) 57 55 67 74 67 (367)

65 jaar en ouder (%) 39 30 69 55 57 (291)

alleenwonend (%) 19 45 31 29 29 (140)

hoog opleidingsniveau 54 52 39 50 47 (218)

Aard en ernst van de beperking en pijnklachten
Voor chronische zieken met een lichamelijke beperking zijn de ernst en aard van 
de beperking en eventuele pijnklachten belangrijke factoren die werk en tevreden-
heid kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, wanneer iemand veel pijn heeft, zal de 
kans op werk en tevredenheid kleiner zijn dan wanneer iemand geen pijn heeft. 
Uit tabel 3 blijkt dat de tw significant minder vaak pijnklachten hebben dan on of 
ow (p<0.05). De on hebben het meest last van ernstiger pijnklachten, slechts 27% 
van hen heeft geen of weinig pijn. Opvallend is echter toch ook dat de helft van de 
tw zegt meer dan lichte pijnklachten te hebben. tw hebben in vergelijking met 
niet- werkenden, tevreden of ontevreden, minder vaak een ernstige (p<0.01) of een 
motorische beperking (p<0.01).
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Tabel 3
Deelname aan betaald werk en/of vrijwilligerswerk en tevredenheid met het huidige leven, naar 
de ernst van de beperking en pijnklachten van chronisch zieken met een lichamelijke beperking; 
2003 (%)

aard en ernst beperking en 
pijnklachten 

tevreden &
werkend

ontevreden &
werkend

tevreden &
niet- werkend

ontevreden &
niet-werkend

totaal
% (n) 

lichte/geen pijn i.p.v. matige/ 
ernstige pijn 51 39 49 27 41 (224)

matige i.p.v. ernstige beperking 56 52 40 33 41 (226)

motorische beperking i.p.v. zintuig-
lijke beperking 67 84 88 93 86(469)

Stressvolle omstandigheden
Over het algemeen valt op dat degenen die ontevreden zijn, al dan niet werkend, 
de meeste problemen rapporteren (tabel 4). De ow rapporteren in vergelijking met 
de on meer problemen met betrekking tot vrienden, maar minder problemen met 
betrekking tot vrije tijd (p<0.01). De tw rapporteren in vergelijking met de tn meer 
problemen met betrekking tot vrienden en andere problemen (p<0.01).

Tabel 4
Deelname aan betaald werk en/of vrijwilligerswerk en tevredenheid met het huidige leven, naar 
aantal chronisch zieken met een lichamelijke beperking dat problemen rapporteert; 2003 (%)

stressvolle omstandigheden 
tevreden &
werkend

ontevreden & 
werkend

tevreden & 
niet-werkend

ontevreden & 
niet-werkend

totaal
% (n) 

gerapporteerde problemen met betrekking tot:

financiën 10 23 10 21 14 (77)

wonen/huisvesting 6 13 7 19 11 (59)

vrienden 12 26 6 15 12 (62)

vrije tijd 4 7 5 24 12 (61)

andere problemen 17 23 9 23 16 (81)
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Tabel 5
Deelname aan betaald werk en/of vrijwilligerswerk en tevredenheid met het huidige leven, naar 
individuele competenties van chronisch zieken met een lichamelijke beperking; 
(gemiddelde scores, 2003, n=425) 

competenties
tevreden & 
 werkend

ontevreden & 
werkend

tevreden & 
niet-werkend

ontevreden &
niet-werkend

ziekteperceptiesa 

identiteit van ziekte (range 1-5) 5 5 4 5

verloop van ziekte
(range 6-30) 24 25 24 24

gevolgen van ziekte (range 6-30) 18 21 19 21

emotionele gevolgen
van ziekte (range 6-30) 14 18 15 19

stabiliteit van ziekte (range 4-20) 14 13 13 13

controle over
gezondheid (range 6-30) 17 16 17 15

geloof in effect
behandeling (range 5-25) 13 12 13 12

begrip van ziekte
(range 5-25) 19 18 19 17

Percepties oorzaken ziekte (% eens dat hun ziekte veroorzaakt wordt door..) 

stress 22 30 23 35

erfelijkheid 57 53 63 67

omstandigheden 70 77 77 80

leefstijl 45 60 38 51

psychische gesteldheid 16 30 12 30

copingb

vermijdingsgericht 16 16 14 17

taakgericht 20 20 18 21

emotiegericht 14 18 15 19

a  Hoge scores op identiteit, verloop en gevolgen van ziekte wijzen op meer negatieve gevolgen in het dagelijks leven. 
Hoge scores op stabiliteit, controle over ziekte of geloof in effect behandeling en begrip van ziekte duiden op 
positieve gedachten over controleerbaarheid

b  hogere score duidt op meer gebruik van betreffende copingstrategie (score range 7-35).

Individuele competenties

Zoals in de inleiding beschreven kunnen individuele competenties mogelijk verkla-
ren dat de ene persoon met een lichamelijke beperking wel succesvol kan participe-
ren en de ander niet.
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Ten aanzien van ziektepercepties zijn er geen grote verschillen tussen de vier groe-
pen chronisch zieken met beperkingen (tabel 5). tw ervaren minder negatieve emo-
tionele gevolgen van hun ziekte of beperking (p<0.01) dan de ontevreden werkenden 
en niet-werkenden. De vier groepen verschillen niet in de mate waarin ze het eens 
zijn met de opvattingen dat hun ziekte door stress, erfelijkheid of omstandigheden 
is veroorzaakt. Wel rapporteren significant meer ow en on in vergelijking met de 
tevreden personen dat de oorzaak van hun klachten met hun leefstijl, stress of psy-
chische gesteldheid te maken heeft (p<0.05).

tw maken minder gebruik dan ow van emotiegerichte copingstrategieën 
(p=0.01). tw en ow gebruiken beiden vaker taakgerichte copingstrategieën (p=0.03) 
dan tn.

Samenvatting ‘Verschillen in werk en tevredenheid’

Er zijn duidelijke verschillen tussen de vier groepen chronisch zieken met een licha-
melijke beperking, maar de verschillen zijn niet eenduidig.

Voor wat betreft sociaaldemografische kenmerken en kenmerken van de beperking vinden 
we, niet verrassend, in de twee groepen niet-werkenden meer vrouwen en ouderen. 
In de groep on bevinden zich ook meer vrouwen, wat de vraag oproept of zij ontevre-
den zijn omdat zij willen werken en het voor vrouwen met een chronische ziekte en 
lichamelijke beperking moeilijker is dan voor mannen om geschikt werk te vinden. 
In de groep tw zitten meer chronisch zieken met een hoger opleidingsniveau en met 
een matige in plaats van ernstige beperking. Ook zijn tw minder vaak alleenstaand. 
Maar liefst 73% van de on heeft pijnklachten en 93% van hen heeft een motorische 
beperking. De chronisch zieken in de groep ow zijn vaker jonger en alleenstaand.

Ook omstandigheden lijken van invloed: vooral on rapporteren meer problemen in 
het dagelijks leven. Wel valt op dat de ow vaker problemen rapporteren met vrien-
den dan on en tw. Zou het kunnen zijn dat het werk hen zoveel energie kost dat 
de sociale contacten erbij inschieten? ow rapporteren daarentegen minder proble-
men met vrije tijd, vergeleken met de on, terwijl ze door het werk minder vrije tijd 
zullen hebben. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat vrijetijdsbesteding een 
ander belangrijk thema is waar chronisch zieken tegenaan lopen, en mensen met 
meer vrije tijd misschien meer. Het is voor hen vaak juist moeilijker om de vrije tijd 
te besteden door ontoegankelijkheid van de publieke ruimte of het missen van een 
persoon om dingen samen te doen.

Op het gebied van competenties maken mensen die tevreden zijn, al dan niet wer-
kend, minder gebruik van emotiegerichte copingstrategieën dan niet-werkenden, 
al dan niet tevreden. Ook uit de vragen over ziektepercepties blijkt dat degenen die 
ontevreden zijn, werkend en niet-werkend, vaker negatieve emotionele gevolgen van 
hun ziekte of beperking ervaren.

De samenhang tussen de afzonderlijk conclusies, dus wat deze conclusies zeggen 
over de rol van de gemeten competenties ten opzichte van de gemeten achtergrond-
kenmerken, zal verder worden onderzocht in onderzoeksvraag b.
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5 Het belang van individuele competenties voor werk 
en tevredenheid

Wanneer rekening wordt gehouden met relevante achtergrondkenmerken, wat is dan de 
rol van individuele competenties voor werk en tevredenheid van chronisch zieken met 
een lichamelijke beperking?

In tabel 6 wordt stap voor stap weergegeven welke factoren tevredenheid voorspellen 
onder de tw met een chronische ziekte en lichamelijke beperking.

In de eerste stap van de analyse werden kenmerken als leeftijd, geslacht en de 
ernst van de beperking in het model ingevoerd. Een hogere leeftijd en afwezigheid 
van een motorische beperking zijn significante voorspellers voor tevredenheid onder 
werkenden. Ook een hoger opleidingsniveau en wonen met een partner blijken signi-
ficante voorspellers voor tevredenheid onder werkenden.

Tabel 6
Voorspellers voor tevredenheid (versus ontevredenheid) onder werkenden met een chronische 
ziekte en beperking (logistische regressie analyse; n=129) 

stap 1 stap 2 stap 3

B B B SE Wald OR

achtergrondkenmerken 

leeftijd 0.06* 0.05* 0.04 0.03 1.59 1.04

geslacht (man=ref) -0.88 -0.93 -0.84 0.73 1.32 0.43

kenmerken beperking 

ernst beperking (ernstig=ref) -0.39 -0.44 -1.08 0.69 2.45 0.34

motorische beperking
(zintuiglijk=referentie) -1.88** -1.85** -2.14** 1.25 2.93 0.12

opleidingsniveau
(hogere opleiding=ref)

geen/basisopleiding -2.45* -2.67* -2.48 1.58 2.46 0.08

middelbare opleiding -3.02* -3.28* -3.08* 1.53 4.03 0.05

samenwonend 2.05** 2.00** 2.89** 0.92 9.95 17.98
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Tabel 6 (vervolg)

stap 1 stap 2 stap 3

B B B SE Wald OR

stressvolle omstandigheden

problemen tijdsbesteding -0.21 -0.51 1.27 0.16 0.60

problemen relevante anderen 0.83 0.20 0.93 0.05 1.22

coping 

taakgericht 0.10 0.07 1.82 1.10

emotie gericht -0.11 0.07 2.44 0.90

vermijdend -0.10 0.07 2.21 0.90

ziekte percepties 

consequenties -0.21* 0.10 4.22 0.82

verloop 0.10 0.09 1.13 1.10

controle 0.04 0.08 0.30 1.05

emotionele gevolgen -0.01 0.07 0.03 0.99

% correct voorspeld 81 82 85

Nagelkerke R2 0.36 0.37 0.50

*p<0.05 ; **p<0.01

Stressvolle omstandigheden werden in stap 2 toegevoegd, maar hebben geen toege-
voegde waarde. De derde stap is het uiteindelijke model, waarin persoonlijke com-
petenties, d.w.z. copingstrategieën en ziekte percepties, werden toegevoegd. Deze 
individuele competenties leveren een significante bijdrage, het percentage verklaarde 
variantie stijgt van 0.37 naar 0.50. Rekening houdend met alle genoemde factoren 
wordt tevredenheid onder werkende chronisch zieken met een beperking voorspeld 
door afwezigheid van een motorische beperking, een hoger opleidingsniveau, 
samenwonend zijn en het in mindere mate ervaren van consequenties van de ziekte 
of beperking. Deze variabelen voorspellen samen de helft van de variatie. Vooral de 
afwezigheid van een motorische beperking en samenwonend zijn hebben een grote 
invloed op de tevredenheid van de werkers met een chronische ziekte en lichamelijke 
beperking.
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Tabel 7
Voorspellers voor werk (versus geen werk) onder chronisch zieken met een beperking die tevreden 
zijn (logistische regressie analyse; n=331)

stap 1 stap 2 stap 3 

B B B SE Wald OR

achtergrondkenmerken 

leeftijd -0.33* -0.03* -0.04* 0.02 6.37 0.96

geslacht (man=ref) 0.31 0.32 0.65 0.37 3.08 1.91

kenmerken beperking 

ernst beperking (ernstig=ref) 0.48 0.48 0.39 0.33 1.34 1.47

motorische beperking -1.16** -1.17** -1.16** 0.42 7.42 0.32

opleidingsniveau
(hogere opleiding=ref)

geen/basisopleiding -1.00* -1.00* -0.88 0.48 3.42 0.42

middelbare opleiding -0.76 0.75 -0.68 0.51 1.83 0.51

samenwonend 0.37 0.38 0.37 0.42 0.80 1.45

stressvolle omstandigheden

problemen tijdsbesteding 0.001 0.14 0.68 0.04 1.15

problemen relevante anderen -.014 -0.46 0.57 0.63 0.63

coping 

taakgericht 0.05 0.03 3.25 1.05

emotie gericht -0.05 0.04 1.54 0.96

vermijdend 0.02 0.03 0.53 1.02

ziekte percepties 

consequenties -0.09* 0.04 4.72 0.92

verloop 0.02 0.05 0.22 1.02

controle -0.02 0.04 0.34 0.98

emotionele gevolgen -0.02 0.04 0.38 0.98

% correct voorspeld 69 70 71

Nagelkerke R2 0.22 0.22 0.28

*p<0.05 ; **p<0.01

In tabel 7 wordt weergegeven wat het hebben van betaald of onbetaald werk voor-
spelt onder tevreden chronisch zieken met een lichamelijke beperking.

In de eerste stap van de analyse werden weer sociaaldemografische kenmer-
ken en kenmerken van de beperking in het model ingevoerd. Een lagere leeftijd, 
afwezigheid van een motorische beperking en een hoger opleidingsniveau blijken 
significante voorspellers voor werk onder de tevreden chronisch zieken. Stressvolle 
tegenslagen in stap 2 leveren ook nu geen significante bijdrage.
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In de laatste stap werden weer de persoonlijke competenties toegevoegd. Alleen 
percepties over de consequenties van de ziekte zijn significant. Rekening houdend 
met alle bovengenoemde variabelen zijn de uiteindelijke voorspellers voor het hebben 
van betaald of vrijwilligerswerk onder tevreden chronisch zieken een lagere leeftijd, 
afwezigheid van een motorische beperking en het ervaren van minder consequen-
ties van de ziekte. Met het uiteindelijke model wordt echter slechts een kwart van de 
variantie voorspeld.
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6 Conclusie

Het inclusief beleid van de overheid is vooral gericht op het scheppen van voorwaar-
den om fysieke belemmeringen voor succesvol meedoen op te heffen, zoals toegan-
kelijkheid van openbaar vervoer of openbare gebouwen. Dit onderzoek laat zien dat 
ook persoonlijke competenties bijdragen aan participatie in werk en tevredenheid. 
Percepties over de gevolgen van ziekte spelen hierbij een significante rol in een 
multivariaat model, de univariate modellen tonen echter ook effecten van de andere 
ziektepercepties en van copingstrategie.

Onderzoek naar de relatie tussen percepties van ziekte enerzijds, en werk en 
tevredenheid anderzijds is redelijk nieuw. Percepties van ziekte worden meestal in 
verband gebracht met uitkomstmaten die gerelateerd zijn aan ziekte, zoals zelf-
management, pijn of depressie. Slechts enkele onderzoeken hebben de invloed van 
ziektepercepties op werk onderzocht.(21;22) Boot en anderen publiceerden bijvoor-
beeld onlangs een onderzoek onder mensen met een chronische ziekte waarin zij 
aantoonden dat het hebben van werk significant samenhangt met de perceptie dat de 
gevolgen van de ziekte minder erg zijn. Uit ditzelfde onderzoek bleek ook dat zelfge-
rapporteerde gezondheid voor het hebben van werk invloedrijker is dan de diagnose 
van de arts.(21)

De resultaten van ons onderzoek sluiten bij deze studies aan, waarbij we tevens 
laten zien dat ziektepercepties nog steeds van belang zijn als tevredenheid onder-
deel is van de uitkomstmaat. Uit het onderzoek blijkt dat, rekening houdend met 
relevante achtergrondkenmerken zoals de ernst van de beperking, de mate waarin 
men gevolgen van de ziekte ervaart, een voorspeller zijn voor zowel tevredenheid als 
voor werk, hoewel de grootte van het effect voor het voorspellen van werk geringer 
is. De effecten bestaan onafhankelijk van de effecten voor de aard en ernst van de 
beperking. Uit de multivariate analyses, dus wanneer rekening wordt gehouden 
met andere invloeden, kwam coping niet als een significante factor. Uit de univari-
ate analyses bleek wel dat mensen met werk die tevreden zijn minder vaak gebruik 
maken van emotiegerichte copingstrategieën. Een mogelijke verklaring is dat coping 
en ziektepercepties sterk aan elkaar gerelateerd zijn, en dat daardoor het effect van 
coping in de multivariate analyses is opgegaan in het effect van ziektepercepties.

Waarom ziet de ene persoon de gevolgen van ziekte of beperking somberder in? 
Eén verklaring is dat dit te maken heeft met verschillende behoeften van mensen. 
Voor wat betreft werksituatie is bijvoorbeeld het missen van een pink erger voor een 
violist dan voor een zanger, bij wijze van spreken. Ook de mate van vrijwilligheid 
van werkeloosheid speelt een rol. Voor iemand boven de 65 jaar, is het logischer om 
niet te werken dan voor iemand van 40 jaar. Een andere verklaring is dat kennis of 
attitude mogelijk een rol speelt. Voor wat betreft attitude toonde Lyobumirsky c.s. 
bijvoorbeeld met behulp van een uitgebreid review aan dat gevoelens van geluk vaak 
leiden tot succesvolle uitkomsten.(23) Ook enkele andere studies laten zien dat er 



25Conclusie

een verband is tussen optimisme en representaties van ziekte, in het bijzonder de 
ervaren controleerbaarheid van ziekte.(24;25) Een positieve houding ten aanzien van 
de gevolgen van een ziekte of optimisme kan voor chronisch zieken met een licha-
melijke beperking een belangrijke hulpbron zijn in het geval dat het erg moeilijk 
blijkt om werk te zoeken of werk te behouden. De gedachte is dat optimisme coping 
positief kan beïnvloeden in termen van kennis of vaardigheden. Andere studies laten 
significante relaties zien tussen optimisme en gevoelens van controleerbaarheid van 
de gezondheidstoestand.(25;26)

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. De belangrijkste beperking is dat 
het aantal respondenten in ieder geval in één groep (ow1) gering was. Hierdoor 
konden we niet alle mogelijk relevante variabelen gebruiken voor de analyse en was 
ook de power van de studie gering. Een andere beperking van de studie is dat andere 
variabelen van belang, zoals tevredenheid over het werk, support op de werkplek of 
de mogelijkheid van werkaanpassingen, geen deel uitmaakten van de mogelijke ver-
klarende factoren. Ondanks de geringe power van de studie, laat de studie echter een 
significant effect zien van ziektepercepties, dat overeenstemt met andere studies.

Als ziektepercepties veranderbaar zijn, zoals ook in de definitie van competenties 
wordt verondersteld, dan zou het mogelijk moeten zijn om ze te beïnvloeden met 
behulp van een interventie. Dit lijkt inderdaad het geval. Petrie en anderen deden een 
gerandomiseerd onderzoek onder mensen die een hartinfarct hebben gehad.(22) 
Uit dit onderzoek bleek dat een interventie inderdaad een positieve invloed kan 
hebben op ideeën van mensen over hun hartinfarct. De behandelde patiënten keer-
den ook sneller terug naar hun werk dan mensen uit de controlegroep. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat een hartinfarct een acute verandering betreft. Dit is iets 
anders dan al jarenlang geconfronteerd worden met een ziekte of beperking. Als 
men al jaren ziek is en met beperkingen leeft, is het waarschijnlijk moeilijker om al 
gewortelde ziektepercepties te veranderen. Daarbij is het belangrijk om in het achter-
hoofd te houden dat ziektepercepties in relatie moeten worden gezien met de ernst 
van de beperking. Voor de mensen met een ernstige lichamelijke beperking kan het 
heel reëel zijn om de consequenties van hun ziekte minder rooskleurig in te schat-
ten, en zich te richten op andere levensdoelen dan werk.

Mogelijk kunnen de inzichten uit deze studie bijdragen aan sturing van het beleid 
gericht op werkdeelname en de ontwikkeling van (re)integratie-instrumenten waar 
mogelijkheden en ambities van het individu met een beperking centraal staan. 
Meer onderzoek naar de potentiële effectiviteit van interventies lijkt in ieder geval 
belangrijk. Bij wie zijn interventies wel effectief, en waarom? In tegenstelling tot de 
ernst van de beperking of leeftijd lijken percepties wel beïnvloedbaar. En dat kan een 
verschil maken in werk en tevredenheid.

1 tw=tevreden en werkend; tn=tevreden en niet-werkend; ow=ontevreden en werkend: 
on=ontevreden en niet-werkend
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