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Waarde van werk
Werken draagt bij een betere fysiek en mentale  
gezondheid, biedt inkomen, komt tegemoet aan 

belangrijke psychosociale behoeften, is belangrijk 
voor de identiteit



Doel studie nierziekte en werk 

Verkrijgen van inzicht in:
• arbeidsparticipatie, werkvermogen, prestaties op het 

werk van nierpatiënten (stadia 3b-5) 
• factoren die belemmerend dan wel bevorderend 

werken v.w.b. behoud van werk
• mate waarin pre-emptieve Tx ofwel het overslaan van 

de dialysefase meerwaarde heeft bij het behouden van 
werk



Nierziekte en werk

 



Ø Werken ‘loont’: 
Inkomen, structuur/ritme, 
sociale contacten, uitdaging, waardering etc.

Ø Verlies van werk

Ø Herprioritering: werk versus gezondheid

“Voor mij is dat ritme belangrijk. 
Dat je ‘s ochtends op moet staan, 
naar je werk gaat.” 

“Je bent weer onder de mensen 
(…) je dagen worden gewoon 
volledig anders..“

“Je hebt nog het gevoel dat je normaal bent, dat 
je niet helemaal afgeschreven bent.” 

“dat je gewoon 60 uur per week 
werkt (…)  ik denk dat het gewoon 
niet gezond voor me is (…) ik heb die 
ambitie ook niet meer zo.”

“Je wordt gewoon 
gewaardeerd om wie je bent.” 

“Werk is wel belangrijk, ik ben geen 
thuiszitter (…) maar werk staat niet op 
nummer één (…) in het geval van ziekte 
kies ik toch voor mezelf.”

Studie 1 Interview patiënten (n=27)
Waarde werk

“Ik ben 30% in salaris onderuit gegaan (…) 
ik zit nu net boven het minimum



Studie 2 Focusgroepen 
zorgverleners
§ Werk is van belang voor (veel) patiënten
§ Attitude, motivatie patiënt belangrijk
§ Werk behoort tot taak zorgverleners ziekenhuis

Desondanks
§ Werk is niet structureel onderdeel van de zorg
§ Vroegtijdige ondersteuning nodig bij behouden van 

werk om uitval te voorkomen
§ Patiënt informeren over financiële consequenties van 

uitval
§ Multidisciplinair team voor begeleiding van patiënt



Studie 3: Arbeidsparticipatie 
CKD3b-5, dialyse en transplantatie
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Studie 3: Arbeidsparticipatie Tx
Betaald werk preemptief versus niet preemptief Tx patienten (n=247)
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Studie 3: Werkvermogen en 
productiviteit
Vergelijking werkenden preemptief vs niet-preemptief



Co-morbiditeit (+)
Kwaliteit van leven (+)

Vermoeidheid (+)
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eGFR (+)
Type Tx (+)

Tijd sinds Tx (-)
Duur dialyse (-)

Vaste baan (-)
Werkuren (-)  

Werktaken (+)

GEZONDHEID

WERKGERELATEERDE FACTORENZIEKTE EN BEHANDELING

PERSOONLIJKE KENMERKEN

Betaald werk

Wat beïnvloedt arbeidsparticipatie?
Enkelvoudige logistische regressie

Leeftijd (+)
Geslacht (+)
Opleiding (+) 

Gezinssamenstelling (-)

Gebaseerd op International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
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Belangrijkste factoren voor arbeids-
participatie
Meervoudig logistische regressie

Leeftijd

Vermoeidheid
Type Tx

Werktaken
(fysiek vs mentaal)

Co-morbiditeit

GEZONDHEID

WERKGERELATEERDE FACTORENZIEKTE EN BEHANDELING

PERSOONLIJKE KENMERKEN

Betaald werk



• Aandacht voor werk is belangrijk

• Veel arbeidspotentieel, maar bepaalde groepen 
patiënten zijn extra kwetsbaar (dialyse en niet-pre-
emptieve patiënten)

• KNMG: Arbeidsgerichte medische zorg

• Vervolgtraject ontwikkelen van arbeidsgerichte 
medische zorg voor nierpatiënten (BAAN-project)

Conclusie 
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