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Samenvatting 

 

Men schat dat er in Nederland 800.000 schildklierpatiënten zijn . 

Uit de literatuur blijkt dat 1 op de 3 mensen met een chronische aandoening een 

betaalde baan hebben. 

Dat betekent dat er minimaal 250.000 werkende mensen zijn in Nederland met een 

schildklieraandoening. 

 

Als werknemers met een schildklieraandoening vanwege hun ziekte uitvallen, blijken 

er geen vaste protocollen voor een goede begeleiding en strategie voor de 

bedrijfsarts te bestaan. 

Het gevolg is dat er diverse begeleidingen zijn, enerzijds gebaseerd op een 

gevoelsmatige benadering, anderzijds uit adviezen voor een begeleidingstrategie uit 

richtlijnen voor andere aandoeningen. 

 

 

Het blijkt uit de literatuur dat indien de schildklierwaarden genormaliseerd zijn, dat dit 

niet gelijk staat met het herstel van functioneren en van werk. 

De belangrijkste bevindingen daarbij zijn voor beperkingen: vermoeidheid en 

concentratiestoornissen 

 

Met behulp van open interviews met topics bij werknemers die 3 tot 9 maanden 

verzuimen wegens een schildklieraandoening is geïnventariseerd wat zij denken 

nodig te hebben om weer volledig te functioneren. 

Er zijn 5 werknemers geïnterviewd. 

Daarnaast zijn de leidinggevenden met dezelfde topics geïnterviewd met dezelfde 

vraagstelling.  

De belangrijkste uitkomsten uit de interviews zijn, 

 

Bij werknemers: 

 

• veel behoefte aan concrete informatie over het beloop van de ziekte 

• aandacht, begrip en praktische ondersteuning op het werk  
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Bij de leidinggevenden: 

 

• informatie over de zieke werknemer, van de bedrijfsarts 

• praktische ondersteuning op het werk 

• informatie op het werk 

 

De interventies uit de richtlijn psychische klachten zouden kunnen werken bij 

werknemers die uitgevallen zijn door schildklierklachten, als in de interventie 

aandacht wordt geschonken aan helderheid over de ziekte en het beloop en aan 

begrip en steun op het werk. 

Bij deze richtlijn  maakt men gebruik van een drietal interventies nl. 

 

• voorlichting over normaal beloop en zoeken naar dagstructuur 

• problemen inventariseren en oplossingen bedenken 

• toepassen van oplossingen in een tijdscontingente aanpak 

 
Voor de leidinggevenden zijn de aanpassingen van de interventie: de informatie n het 

ziektebeeld en praktische ondersteuning en informatieoverdracht op het werk. 
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Inleiding 

 
Men schat dat er in Nederland ongeveer 800.000 schildklierpatiënten zijn (vereniging 

van schildklierpatiënten 2005). Dit zijn mensen waarvan de schildklier te traag of te 

snel werkt. De klachten en symptomen die veroorzaakt worden door de afwijkende 

schildklierfunctie leiden vaak tot een chronisch ziektebeeld. Het aantal mensen met 

een chronische aandoening neemt nog steeds toe. 

 

Daarnaast blijkt dat mensen met een chronische aandoening, meer en ernstiger 

beperkingen rapporteren dan mensen in de algemene bevolking. (Heijmans e.a. 

2005). Het verschil is vooral aanwezig bij mensen in de leeftijd tot 65 jaar. Van de 

chronisch zieken in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar rapporteert 17% een of meer 

langdurige beperkingen, bij de 45 tot en met 64 jarigen is deze 35%. Bij de algemene 

bevolking bedragen deze percentages 8% en 20% respectievelijk. 

De chronische aandoeningen en verzuim vormen voor de toekomst een groter 

probleem, oorzaak ligt naast de toename van het aantal chronisch zieken, ook aan 

het feit dat mensen tot hogere leeftijd werken. 

Bij schildklierpatiënten ziet men vaak tal van lichamelijke en psychische klachten die 

leiden tot een chronisch ziektebeeld en langdurig verzuim. Er zijn in de medische 

literatuur veel publicaties over de pathogenese en behandeling van 

schildklieraandoeningen.Er zijn slechts een beperkt aantal publicaties over de 

reïntegratie van werknemers die lijden aan een te trage of te snelle 

schildklierwerking, dit is des te opvallender als men zich realiseert dat er in 

Nederland 800.000 schildklierpatiënten zijn.  
In de algemene bevolking hebben twee op de drie mensen tussen de 15 en 65 jaar 

een betaalde baan. Voor mensen met een chronische aandoening geldt dat voor een 

op de drie. Opvallend in dit verband is dat in 2003 mensen met een chronische 

aandoening gemiddeld wel iets vaker ziek waren, maar dat het totale aantal dagen 

dat ze ziek thuis bleven, niet verschilde van het aantal ziektedagen onder de 

algemene bevolking. (Heijmans e.a. 2005). Uit bovenstaande is af te leiden dat onder 

de 800.000 schildklierpatiënten (patiënten met een chronische aandoening) de 

arbeidsparticipatie minimaal 250.000 mensen is. Het is bekend dat er bij uitval door 

ziekte, er een ziektespecifieke component is en een gedragscomponent. aanleiding 
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van het toenemende aantal mensen met een chronische aandoening en het gebrek 

aan voldoende richtlijnen of theoretische ondersteuning, werd in eerste instantie 

besloten om samen met vijf bedrijfsartsen in opleiding en J. Dogger, bedrijfsarts en 

onderzoeksbegeleider, een kwantitatief onderzoek te doen naar werknemers met 

een chronische aandoening. Bij dit onderzoek werden ingesloten werknemers met 

een myocard infarct, diabetes mellitus, mammacarcinoom, crohn/colitis ulcerosa en 

hypo/hyperthyreoidie. Gekeken zou worden naar een drietal niet specifieke 

interventies:  

 

• Voorlichting, normaliseren en zoeken naar dagstructuur. 

• Problemen inventariseren en oplossingen bedenken. 

• Toepassingsplan en start tijdscontingente hervatting.  

 

Daarbij zou een instroom nodig zijn van vijf keer 25 werknemers met de verschillende 

diagnoses. Daarnaast zou ook bij de leidinggevenden van deze werknemers 

onderzocht worden, of de genoemde interventies tot versnelde reïntegratie zou 

kunnen leiden. Het bleek dat het aantal werknemers, noodzakelijk voor dit 

kwantitatieve onderzoek in de afgesproken periode van één jaar, niet haalbaar was.  

Uit literatuuronderzoek was geen zinvolle interventie te vinden. 

 
Omdat er geen zinvolle interventie voor verzuimende medewerkers beschikbaar is, 

werd besloten tot een kwalitatief onderzoek met als centrale vragen: 

 

• wat denken medewerkers, die verzuimen met schildklierklachten, nodig te 

hebben om de reïntegratie te bevorderen 

• wat denken de leidinggevenden van deze medewerkers nodig te hebben om 

de reïntegratie van die medewerkers te bevorderen 
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Literatuurstudie  

 
Ter voorbereiding van dit onderzoek heb ik samen met een aantal collega’s 

geïnventariseerd welke systemen invloed hebben met betrekking tot het herstel van 

functioneren en de werkhervatting. 

Om er achter te komen wat er gepubliceerd is op het gebied van herstel van 

functioneren en reïntegratie op het werk, heb ik een literatuurstudie gedaan. Dit 

onderzoek is uitgevoerd op de bibliotheek van het AMC te Amsterdam. 

 

Allereerst heb ik een literatuurstudie en analyse gedaan om te inventariseren welke 

publicaties er zijn gedaan op het gebied van de reïntegratie van werknemers met een 

hypo - en hyperthyreoidie. Dit onderzoek is uitgevoerd op de Universiteit van het 

A.M.C. te Amsterdam. 

De zoekwoorden in de basis zoekstrategie zijn gebaseerd op een lijst van 

trefwoorden, waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn om te zoeken in Pubmed 

(J.A. Haafkens e.a. 2003) 

De trefwoorden zijn: 

 

• workload 

• work 

• workcapacity evaluation 

• work ability 

• disability evaluation 

• job 

• rehabilitation, vocational 

• absenteism 

• sick leave 

 

Ook is gezocht naar hypo- en hyperthereoidie in combinatie met bovengenoemde 

trefwoorden. 
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De gebruikte database zijn: 

 

• Pub-med 

• Sumsearch 

• Picarta 

• Psychinfo 

• Cochrane library 

 

Dit bovenstaand onderzoek is later nogmaals uitgevoerd door de 

bibliotheekmedewerker van de Universiteitsbibliotheek van het A.M.C. en door de 

bibliotheekmedewerker van de Arbo Unie 

 

Een aantal boeken en tijdschriften heb ik bestudeerd over het onderwerp hypo - en 

hyperthyreoidie, bestemd voor de uitleg over de pathogenese en behandeling van 

hypo - en hyperthyreoidie. Daarnaast heb ik nog een literatuuronderzoek gedaan 

naar Nederlandse artikelen en boeken over kwalitatief onderzoek om zo mijn 

onderzoek goed uit te kunnen voeren. 

 

Uit deze literatuurstudie bleken er publicaties te bestaan waarbij is gekeken naar de 

relatie tussen herstel van functioneren en werk bij schildklierziekten en een aantal 

aandachtsgebieden, nl. 

 

• Leeftijd. (R.S. Biemond Phaff 1991) Uit dit onderzoek bleek een duidelijke 

relatie te bestaan tussen leeftijd en werkhervatting bij werknemers met een 

schildklieraandoening. De gemiddelde leeftijd van werknemers die hun werk 

hervatten bleek 36.5 (standaard afwijking 12.2) en verzekerden die het werk 

niet hervatten 51.0 (standaard afwijking 7.7). Het gevonden resultaat bleek uit 

dit onderzoek significant, er kon gesteld worden dat hoe jonger een 

werknemer met schildklierpathologie, hoe groter de kans op werkhervatting is. 

• Geslacht. (L.Kristensen e.a., M.I. Surks e.a.2003) Schildklierpathologie, zowel 

hyper- en hypothyreoidie, komt veel vaker voor bij vrouwen. Bij hypothyreoidie 

6 tot 10 keer zovaak en bij hyperthyreoidie 10 tot 15 keer zo vaak. 
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• Fysieke conditie. (L. Sestof e.a.  1988). Bij dit onderzoek werden 9 patiënten 

met hyperthyreoidie beschreven. Via fietsergeometrie werd het 

prestatieniveau gemeten van deze patiënten, voor en na de behandeling. 

Hieruit bleek dat bij alle patiënten die na behandeling euthyreoot waren, er 

een lager prestatieniveau bleef bestaan.   

• Klachten na klinisch herstel (I. van Erdos 2001). Het blijkt uit dit onderzoek, 

dat na behandeling en constatering dat de patiënt euthyreoot was, dat er toch 

een fors klachtenpatroon aanwezig bleef. Vijf van de zes patiënten bleken 

klachten te houden van vermoeidheid, concentratieverlies en emotionele 

labiliteit. 

• Werkfactoren. Uit diverse publicaties (A. van Linge e.a. 2004, G.P. Bianchi 

e.a.2004) lijken er verbanden te bestaan tussen de klachten en het werk. Van 

Lingen e.a. beschrijven de uitval van 2 werknemers met psychische klachten. 

Achteraf bleek er schildklierpathologie aanwezig te zijn. Na behandeling en 

biochemisch herstel bleek reïntegratie een langdurig proces. 

• Privé- factoren. (B. Winsa e.a. 1991) Er blijkt een relatie te bestaan tussen 

het blijven van klachten bij biochemische euthyreoidie en traumatische 

levenservaringen (zoals echtscheiding, ontslag etc.) 

 

Naast de genoemde publicaties, zijn er geen andere artikelen gevonden over 

reïntegratie van schildklierpatiënten. Wel blijken er publicaties te zijn over chronische 

patiënten en hun reïntegratie, o.a. Sarah Detaille e.a.2003 beschrijven  een 

onderzoek van chronische patiënten (met reumatische artritis, diabetes mellitus en 

slechthorendheid), welke knelpunten worden ervaren in de werksituatie. 

 

Bij de chronische patiënten blijkt vermoeidheid de meest voorkomende klacht te zijn, 

dit geldt voor patiënten met schildklierziekten, maar ook voor patiënten met 

reumatische artritis, diabetes mellitus, maligniteiten e.d. 

Uit de diverse publicaties ( Sara Defaille e.a. 2003, B. Winda e.a. 1991 en R. Spelten 

e.a. 2003, M.J.W.M. Heijmans e.a. 2005) blijkt dat er een elftal factor zijn die het 

hervatten van werk mede bepalen. 
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Deze elementen zijn: 

• ziekte- en persoonsspecifieke kenmerken, klachten niveaus, energieverlies, 

instelling ziekte, leeftijd, traumatische levenservaring 

• ziekte cognities van betrokkene 

• ziekte cognities privé-omgeving  

• ziekte cognities leidinggevende 

• ziekte coping betrokkene 

• ziekte coping privé-omgeving  

• ziekte coping leidinggevende 

• aard werktijden 

• aard van de werkzaamheden 

• interventie Arbo-dienst 

• veiligheidsaspecten derden 

 

 

Uit de literatuurstudie blijkt verder dat er nog zeer weinig bekend is over de 

reïntegratie van schildklierpatiënten. We weten dat er ziekte en niet ziekte specifieke 

interventies zijn, dit blijkt o.a. uit de richtlijn psychische klachten. 

We weten onvoldoende welke niet specifieke interventies er een rol kunnen spelen 

bij de reïntegratie, zodat deze interventies ook niet getest kunnen worden. 
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De schildklierpathologie  

(Harrison’s principles of Internal Medicine) 

 

De schildklier produceert T4 (thyroxine) het schildklierhormoon en een kleine 

hoeveelheid T3 en coleitronine. T4 is inactief, om geactiveerd te worden, moet het 

omgezet worden in T3. Dit gebeurt in de perifere weefsels, vooral de lever. Door T4 

binding aan de T3 receptor, een eiwit aanwezig in het celmembraan van de cellen in 

de diverse organen, ontstaat een effect, een eiwitproductie die het metabolisme 

bevorderen. De hypothalamus en hypofyse reguleren de schildklierwerking via een 

negatieve feedback. De hypofysaire thyreoid stimulating hormoon (TSH) stijgt door 

een daling van T4 en andersom. 

 

Er zijn een drietal functiestoornissen van de schildklier: 

• hypothyreoidie 

• hyperthyreoidie 

• struma (benigne / maligne)                                                           

 

Na adequate behandeling dient met recente laboratoriumgegevens te worden 

bepaald of er een biochemische euthyreoidie bereikt is, men bepaalt dan vrij T4, 

totaal T3 en TSH. 

Hoofdoorzaak van de hypo - en hyperthyreoidie is een auto-immuun ziekte, waarbij 

vrouwen 5 keer zo vaak deze aandoening hebben als mannen. Daarnaast blijkt het 

grotendeels een familiaire aandoening. 

Hypothyreoidie 

(Harrison 2004, L. Kristensen e.a. 2003, C.Q. Roberts e.a. 2004) 

Hypothyreoidie is een onvoldoende werking van de schildklier, gekenmerkt door het  

verlaagde basaal metabolisme, alsmede door de gevolgen daarvan, zoals 

myxoedeem.De aandoening komt vooral voor bij vrouwen tussen de 30 en 80 jaar en 

wordt vooral veroorzaakt door de ziekte van Hashimoto, een auto-immuun ziekte. 

Daarnaast bestaat de postpartum hypothyreoidie, een auto-immuun aandoening de 
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schildklier die vooral postpartum optreedt, en in de helft van de gevallen weer 

overgaat.  

 

Klinische symptomen 
 
Klachten 

 

Beperkingen 

Een droge huid 

 

Moeheid, slaperigheid, 

traag 

Concentratie verlies 

Traagheid 

 

Gewichtstoename Zware arbeid 

Oedeem gelaat 

 

Vochtophoping Thermische schommelingen 

Koude huid 

 

Kortademigheid Tempo 

Laterale wenkbrauwuitval 

 

Obstipatie Snelle menselijke interactie 

Bros haar 

 

Kouwelijkheid Uren beperking 

Vertraagde relaxatie 

 

Haaruitval  

Forse achillespees reflex 

 

Menstruatie stoornis  

Langzame spraak 

 

Infertiliteit  

Dikke tong 

 

Libido verlies  

Heesheid 

 

Tepel uitvloed  

Bleekheid 

 

Spierverstijving, 

verkramping 

 

Spierzwakte 

 

Psychische veranderingen  

Obesitas 

 

  

Perifeer oedeem   
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Gezien het vaak sluipende begin van de ziekte, kan het soms maanden duren 

voordat de diagnose wordt gesteld. 

De behandeling van hypothyreoidie is vaak levenslang gebruik van levo-thyroxine 

(o.a. Thyrax) 

Volgens het handboek Arbeid en Belastbaarheid (J.H.B.M. Willems e.a. 2005) leidt 

hypothyreoidie tot o.a. vermoeidheid en concentratieproblemen, daarnaast is zware 

lichamelijke arbeid niet passend en zijn sterke thermische schommelingen niet 

aanvaardbaar, evenmin als tempo - arbeid, machinedwang, of werkzaamheden 

waarbij snelle intermenselijke interactie wordt gevergd. 

Werkzaamheden op gevaarlijke plaatsen kunnen risico’s inhouden. Tijdelijke 

arbeidsduurverkorting of aangepaste werkzaamheden dienen te worden besproken.. 

 

Hyperthyreoidie 

(Harrison 2004, U.A. Le Grys e.a. 2004, F.C. Evans 2003, M.I. Surks e.a. 2004) 

 

Een overmatige werking van de schildklier. 

Ook deze aandoening komt voornamelijk voor bij vrouwen (5 keer zoveel als bij 

mannen), bij voorkeur op de leeftijd tussen de 20 en 60 jaar. 

 

Oorzaken: 

 

• ziekte van Graves (50% een auto-immuun aandoening) 

• multinodulair struma 35%                                                                            

• toxische adenoom 5% 

• overige  3% 
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Klinische symptomen 
 
Klachten 

 

Beperkingen 

Tachycardie 

 

Hartkloppingen Concentratie verlies 

Struma 

 

Gewichtsverlies ondanks  

toegenomen eetlust 

Zware arbeid 

Nervositeit 

 

Vermoeidheid Thermische schommelingen 

Huidveranderingen 

 

Kortademigheid bij 

inspanning 

Tempo 

Hyperhydrosis 

 

Vergroting schildklier Snelle menselijke interactie 

Warmte-intolerantie 

 

Last van warmte Uren bepaling 

Vermoeidheid 

 

Warme trillende handen en 

vingers 

 

Gewichtsverlies 

 

Zenuwachtigheid en 

gejaagdheid 

 

Souffle boven schildklier 

 

Spierzwakte  

Oogverschijnselen + 

klachten 

Menstruatie stoornissen  

Slapte 

 

Oogklachten  

Grotere eetlust 

 

Psychische klachten 

(onrust, snel geïrriteerd)  

 

Opzwellen benen 

 

  

Frequentere defaecatie 

(met en zonder diarree) 
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De behandeling van hyperthyreoidie is afhankelijk van de oorzaak. Er zijn de 

volgende behandelmethoden: 

 

1 .Thyreostatica 

2. Radioactief jodium 

3. Operatie    

 

Bij de behandeling van hyperthyreoidie gaat de voorkeur uit naar een hoge dosering 

schildklierremmende tabletten. Daarnaast wordt er schildklier hormoon gegeven. Bij 

de ziekte van Graves wordt dit een jaar volgehouden en dan wordt met de medicatie 

gestopt om te zien of de schildklier weer normaal functioneert (bij ongeveer 70% van 

de patiënten). Indien het geen blijvend resultaat oplevert wordt gekozen voor 

radioactief jodium of een operatie. 

 

Bij multinodulair struma en toxisch adenoom gaat de voorkeur uit naar behandeling   

met radioactief jodium. Na deze behandeling zal men nog enkele maanden 

schildklierremmers in moeten nemen, het eindresultaat is na 3 maanden te 

verwachten. 

 

Indien meerdere radioactieve behandelingen niet gelukt zijn of als er een zeer groot 

struma is, dan is er een operatie indicatie. Bij de operatie wordt ongeveer 90% van 

de schildklier verwijderd. 

 

Volgens het handboek Arbeid en Belastbaarheid (J.H.B.M. Willems e.a. 2005) is 

zware lichamelijke inspanning niet haalbaar, dit geldt ook voor stressgevoelige 

arbeid. 

Daarnaast kunnen sterke temperatuurschommelingen problemen geven, door 

ernstige tremoren kan de fijne handvaardigheid verminderen. Tempoarbeid, 

machinedwang, sterk onregelmatige werktijden zijn af te raden. Bij ofthalmopathie 

kunnen visusklachten optreden zoals dubbelzien, fotofobie. 
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Methode 

 
Bij dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve benadering. 

 

• Bij kwalitatief onderzoek (T. Hak 2004, H. Philisen e.a. 2004) wordt gebruik 

gemaakt van verschillende databronnen en wordt de nadruk gelegd op het 

begrijpen of doorgronden van individuele mensen, groepen en situaties. 

Daarbij is het mogelijk dat de flexibele onderzoeksopzet zich nog tijdens het 

onderzoek kan wijzigen. 

Centraal bij kwalitatief onderzoek staat dat een fenomeen bij voorkeur wordt 

bestudeerd binnen de eigen context. 

 

• Bij kwalitatief onderzoek (Baarda e.a. 2004, T. Hak 2004) blijkt het soms 

moeilijk om het onderzoek te herhalen onder dezelfde omstandigheden, zodat 

de resultaten vaak als subjectief  gekarakteriseerd worden. 

 

• Bij kwalitatief onderzoek (Baarda e.a. 2004, T. Hak 2004) gelden begrippen 

als geloofwaardigheid, transparantie, doorzichtigheid en adequaatheid. 

 

• De belangrijkste valkuilen bij kwalitatief onderzoek (Baarda e.a. 2005): indien 

een onderzoeker een locatie betreedt of aansluit bij een groep, dan kan de 

situatie veranderen, dan kunnen er interpretatiefouten worden gemaakt door 

bijv. vooringenomenheid, te grote betrokkenheid, luiheid. Daarnaast kan ook 

de respondent een bron zijn van vertekening van gegevens. 

 

• Om deze factoren te verkleinen heb ik: 

            

- gebruik gemaakt van verschillende interviews 

- regelmatig overleg gevoerd met collega’s over dit onderzoek 

-     de resultaten van het onderzoek voorgelegd aan de betrokkenen om    

      na  te gaan of ze zich er in herkennen       
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- gewaakt voor tegenvoorbeelden die niet in overeenstemming zijn met 

mijn interpretatie en conclusie 

- een logboek bijgehouden van dit onderzoek 

 

 

• Bij het begrip kwalitatief onderzoek (Baarda e.a. 2004, H. Philipsen e.a. 2004) 

horen een drietal invloedrijke richtingen: 

 

- casestudie, daarbij wordt een onderzoeksthema aan de hand van 

concrete gevallen bestudeerd 

- bij etnografisch onderzoek wordt een sociale structuur en de cultuur 

van een specifieke groep beschreven, meestal gebruikmakend van een 

participerende observatie 

- een gefundeerde theorie benadering, waarbij het vooral gaat om het 

ontwikkelen van een theorie. Hierbij worden de gegevens verzameld via 

open interviews en direct na de data verzameling geanalyseerd. Daarbij 

worden de teksten uitgetypt en tekstfragmenten voorzien van een code, 

vervolgens wordt bekeken of er een bepaalde structuur in valt te 

ontdekken. 

 

 

Om antwoord te vinden op de onderzoeksvraag wat werknemers, die uitgevallen zijn 

wegens schildklierklachten, en hun leidinggevende denken nodig te hebben om tot 

een spoedige en nodige reïntegratie te komen, is gekozen voor een gefundeerde 

theorie benadering. 

 

Selectie criteria: 

 

• patiënten in de bestanden van ArboUnie Sneek, bekend met hypo- of 

hyperthyreoidie 

• langer dan 3 maanden en korter dan 9 maanden ziek 

• op het moment van het interview gedeeltelijk maar nog niet volledig aan het 

werk 
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Er bleken12 werknemers te zijn die hiervoor in aanmerking kwamen, het bleken 

allemaal vrouwen te zijn. At random werden uit dit bestand 5 werknemers gekozen. 

De geselecteerde werknemers heb ik telefonisch benaderd met de vraag of ze mee 

wilden werken aan dit onderzoek door middel van een interview. 

Met toestemming van de deelnemende werknemers heb ik de leidinggevenden 

benaderd of zij ook aan dit onderzoek mee wilden werken.  

Opvallend was dat alle benaderde werknemers en leidinggevenden enthousiast 

waren en graag hun medewerking gaven.  

De onderzoeksmethode bestond uit open interviews met een topiclijst (zie bijlage). 

De topiclijst is vastgesteld op basis van literatuur en voorgelegd aan 5 collega’s die 

allen bezig zijn met onderzoek naar hervattingstrategieën bij chronisch zieken. 

Tijdens de interviews van de werknemers werd toestemming gevraagd om de 

leidinggevende te mogen benaderen om aan dit onderzoek mee te doen. De 

leidinggevenden werden na toestemming geïnterviewd met dezelfde topics. De 

interviews zijn opgenomen met een cassetterecorder en uitgewerkt tot verbatim 

verslag. Daarna zijn de teksten ingebracht in “Kwalitan”, een software programma 

voor kwalitatief onderzoek. In Kwalitan zijn de tekstfragmenten gelabeld en zijn de 

labels geclusterd.  

Ten slotte zijn de labels door de geïnterviewden gewogen. 

 

Het bleek te gaan om totaal 24 labels uit alle interviews. De labels betroffen o.a. 

informatie over ziekte van de behandelend arts, steun, begrip van de behandelende 

sector, steun en begrip van de privé-omgeving, steun en begrip op het werk. 

De geïnterviewden werd gevraagd de labels te rangschikken in belangrijk, niet 

belangrijk of geen mening. 
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Resultaten 

Werknemers 

In het bestand van Arbo Unie Sneek bleken 12 werknemers te voldoen aan de 

selectie criteria, dit bleken allemaal vrouwen. Door loting zijn er 5 geselecteerd. Al de 

benaderde werknemers bleken bereid om mee te werken aan dit onderzoek. 

 

Tabel werknemers 

 

 
Naam 
 

 

Leeftijd 
 
Ziekte duur 

 
Beroep 

 
Percentage 
werkhervatting 

Mevr. B 

 

33 jaar 8 maanden Leerkracht 50 % 

Mevr. J 

 

40 jaar 4 maanden Administratief 

medewerkster 

50 % 

Mevr. Br 

 

44 jaar 8 maanden Docent 60 % 

Mevr. Z 

 

36 jaar 8 maanden Verpleegster 60 % 

Mevr. V.d.A 

 

45 jaar 6 maanden Wijkverzorgende 75 % 

 

Er zijn bij de werknemers 5 interviews afgenomen,in de interviews zijn in totaal 155 

tekstfragmenten te zien, gelabeld met 24 verschillende labels. De labels werden 

geclusterd in 5 clusters. 

 

Er bleek uit de interviews dat de volgende labeling mogelijk was: 

 

• cognities behandelingssector: een mening overgenomen van huisarts, 

specialist of maatschappelijk werk. (“ik heb geleerd van maatschappelijk werk 

om niet te ver vooruit te kijken”) 
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• cognities mijzelf: (“ik houd van duidelijkheid, ik zou graag willen weten wat ik 

wel of niet mag”) 

• cognities privé: (“ik kan beter relativeren, ik doseer thuis beter”) 

• cognities werk: (“ik weet wel dat ik in het begin kleine werkzaamheden 

aankon, zoals praten met cliënten”)  

• coping actief: actieve gedragsaanpassing (“ik ben zelf begonnen met naar het 

werk te gaan en koffie te gaan drinken”) 

• coping passief: passieve gedragsaanpassing (“als ik een slechte dag heb doe 

ik een stapje terug”) 

• privé-informatie: informatie van/voor partner/familie/vrienden (“het was voor 

mijn man en kinderen belangrijk om te horen dat het door de ziekte kwam dat 

je zoveel op bed ligt”) 

• privé netwerk: opvang en aanwezigheid van een netwerk in privé-omgeving 

(“mijn ouders woonden tijdelijk bij ons in huis en hebben het huishouden 

overgenomen”) 

• privé ondersteuning begrip: (“ik verwacht van mijn omgeving dat ze niet gaan 

zeuren en begrip tonen”) 

• privé ondersteuning doen: (“mijn man werkt mee in de huishouding, veelal uit 

zichzelf en anders vraag ik het hem”) 

• werk feedback: terug horen over functioneren (“gesprekken en eventueel terug 

horen van collega’s of het goed gaat, de ene dag is de andere niet”) 

• werk feedback bedrijfsarts: terug horen van de bedrijfsarts of het functioneren 

op het werk goed gaat 

• werk informatie: informatie naar het werk toe (“het is van belang dat collega’s 

weten over mijn ziekte en inzetbaarheid”) 

• werk steun begrip: steun op het werk krijgen met name door begrip (begrip 

van de ouders van leerlingen en van collega’s) 

• werk steun practisch: praktische ondersteuning op het werk (“k kan geen 

elastische kousen aantrekken bij cliënten. dat vraag ik dan aan collega’s”) 

• ziekte beloop: beschrijving van de periode van begin klachten tot diagnose 

(docter’s delay) 

• ziekte beloop: van diagnose tot verbetering, beschrijving over periode van 

herstel 
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• ziekte informatie: informatie van anderen dan de artsen (“ik werd gebeld door 

vriendinnen die deze aandoening ook hebben gehad”) 

• ziekte informatie van de huisarts 

• ziekte informatie van de bedrijfsarts 

• ziekte informatie van de specialist 

• ziekte steun, begrip vanuit de curatieve sector 

• zieke steun, practische ondersteuning vanuit de curatieve sector 

 

De labels konden we clusteren tot de volgende hoofdlabels: 

 

• betreffende de ziekte 

• betreffende het werk 

• betreffende privé 

• cognities 

• coping 

 

Een aantal labels werd vaak genoemd tijdens de interviews van de werknemers: 

 

• het beloop van de klacht naar de diagnose 

• informatie van de behandeld arts (specialist) 

• informatie over de ziekte op het werk 

• praktische steun op het werk 

• steun en begrip van de privé-omgeving 

• coping, met name passief  

 

Bij de geïnterviewde werknemers bleek dus veel behoefte aan informatie over de 

ziekte van de behandelend arts (huisarts of specialist) met name over het beloop en 

de prognose van de aandoening. 

 Er wordt vaak melding gemaakt van het beloop van de klacht naar de diagnose, dat 

dit lang geduurd heeft. De werknemer zelf geeft aan dat de klachten vaak niet 

herkend worden door hun zelf als horende bij een ziekte. Er bleek  ook een docter’s 

delay aanwezig. 

 22



Ten aanzien van het werk gaven de werknemers vaak aan dat men behoefte heeft 

aan begrip van collega’s en leidinggevende, daarnaast werd vaak aangegeven dat 

men behoeft heeft aan praktische ondersteuning bij het hervatten van het werk. 

Verder is er behoefte aan  dat collega’s en leidinggevende informatie krijgen over de 

aandoening, zodat men kan begrijpen dat de werknemers nog wel beperkingen 

hebben op het werk. 

Ten aanzien van privé werd ook melding gemaakt van de behoefte aan begrip en 

praktische ondersteuning. Uit de interviews bleek er ook vaak een passieve coping te 

bestaan ten aanzien van het functioneren en de ziekte, zoals “als ik moe ben doe ik 

een stapje terug en wacht ik af tot ik meer energie heb”. 

 

Wegen van labels. 

De labels zijn opgestuurd naar de werknemers. 

 

Het bleek dat een aantal labels vaker voorkwam dan andere. Toch is uit het aantal 

geen conclusies te trekken over hoe belangrijk dit voor de werknemer is. Om hier 

achter te komen heb ik alle labels, genoemd bij ziekte, privé en werk, op een rij gezet 

en deze opgestuurd naar de geïnterviewde werknemer (zie bijlage). 

Ik heb de geïnterviewde gevraagd om aan te geven of een label wel of niet belangrijk 

voor hun was of dat ze er geen mening over hadden. Alle geïnterviewde werknemers 

hebben dit ingevuld en teruggestuurd.  

 

Uit deze enquête bleek dat alle werknemers het belangrijk vinden om informatie over 

de ziekte te krijgen, zowel over behandeling als prognose. Daarnaast werd steun en 

begrip van de privé-omgeving ook als belangrijk ervaren.  

Ten aanzien van werk bleek: de werknemers waren het er unaniem over eens dat het 

belangrijk is dat de leidinggevende en collega’s informatie krijgen over hun 

aandoening en de consequentie hiervan voor het werk. Daarnaast gaven alle 

geïnterviewde werknemers ook aan het belangrijk te vinden om begrip en steun van 

leidinggevende en collega’s te krijgen. Opvallend is dat 3 van de 5 geïnterviewden 

werkaanpassing niet belangrijk vonden. 
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Leidinggevenden  

 

 
Naam 
 

 
Beroep 

Mevr. F.       

       

Onderwijs (locatiedirecteur) 

Mevr. H.                                         

 

Hoofd verplegingsafdeling 

Mevr. P. 

 

Hoofd afdeling zorg 

Dhr. B.    (leidinggevende van 2 

geselecteerde werknemers)    

Conrector 

 

Bij de leidinggevenden zijn 4 interviews afgenomen, daarbij konden er 10 labels 

worden toegepast op de tekstfragmenten. Het totale aantal tekstfragmenten bleek te  

komen op 50. Onderdelen als cognities en coping waren niet aan de orde bij de 

interviews van de leidinggevenden. 

 

Uit de interviews van leidinggevenden bleken de volgende labels er uit te halen: 

 

• informatie over de periode van het stellen van de diagnose naar verbetering 

(“ik wil van de werknemer zelf horen hoe het beloop na het stellen van de 

diagnose is”) 

• informatie van de behandelend arts (huisarts of specialist)  

• informatie van de bedrijfsarts (“de bedrijfsarts moet mij de beperkingen en 

mogelijkheden noemen) 

• begrip op het werk (“als leidinggevende neem je beslissingen, samen met de 

werknemer, daar heb je erkenning en begrip voor nodig van de collega’s”) 

• steun (praktisch) op het werk (“ik heb steun nodig van bijvoorbeeld P&O”) 

• informatie op het werk (“ik vind het belangrijk om informatie aan collega’s te 

geven”) 

 24



• hulp van derden op het werk (“het is belangrijk dat meer mensen op het werk 

van het traject afweten, zodat er feedback gegeven kan worden”) 

• informatie van privé-omgeving 

• begrip van privé-omgeving 

 

De genoemde labels blijken te clusteren tot  

 

• labels horende bij de ziekte 

• labels horende bij privé 

• labels horende bij het werk 

 

De leidinggevenden hebben wel belangstelling voor informatie over de ziekte, dit in 

tegenstelling tot de werknemers willen zij deze informatie vooral van de bedrijfsarts. 

Daarnaast heeft men wel belangstelling voor informatie over de privé-omgeving, 

maar vooral als dit intervenieert met de reïntegratie van het werk. 

 

Ten aanzien van de werkomgeving wordt door de leidinggevenden aangegeven 

steun, met name praktisch en informatie op het werk. 

 

Wegen van de labels. 

Alle genoemde labels van de interviews zijn naar de leidinggevenden opgestuurd 

met de vraag welke zij wel of niet belangrijk vonden of er geen mening over hadden. 

Dit leverde de volgende score op: 

 

Zoals te verwachten was, was informatie over de ziekte van behandelaar niet zo 

belangrijk. Wel vonden de leidinggevenden het belangrijk om informatie van de 

bedrijfsarts te krijgen over de ziekte. Steun en begrip voor de werknemer vonden de 

leidinggevenden wel belangrijk maar voor henzelf gold dat niet. 

Als leidinggevende vond men het wel belangrijk om informatie over privé-zaken te 

krijgen, maar wel van de werknemer zelf, zodat de leidinggevende een inschatting 

kan maken of er een relatie is tussen de ziekte en privé en de werkhervatting. 
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Voor het werk zijn de leidinggevenden heel duidelijk: men heeft vooral behoefte aan 

informatie op het werk, zodat een goede inschatting gemaakt kan worden over de 

belastbaarheid.  
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Discussie 

 

Er bestaan geen standaard interventies om een schildklierpatiënte te activeren tot 

werkhervatting. Het is bekend dat er ziektespecifieke en niet ziektespecifieke 

interventies zijn. 

Bijvoorbeeld bij de richtlijn psychische klachten wordt gebruik gemaakt van een 

aantal niet ziektespecifieke interventies, deze bestaan uit: 

 

• voorlichtingsinterventie 

• probleemoplossinginterventie 

• tijdcontingente interventie 

 

Naar mijn mening zouden deze interventies gebruikt kunnen worden bij de 

reintegratie van werknemers met schildklierpathologie 

Uit dit onderzoek blijkt dat bij werknemers veel behoefte bestaat aan informatie over 

de ziekte, beloop en prognose en dat ze het belangrijk vinden dat men op het werk, 

zowel collega’s als leidinggevende, deze informatie ook heeft. 

Naast praktische steun op het werk vindt men begrip van de dokter, privé, maar ook 

op het werk, belangrijk. 

Uit eerder onderzoek naar werknemers met chronische ziekte (Sarah Detaill e.a. 

2003) is reeds melding gemaakt over het belang van steun van leidinggevende en 

van collega’s, dit wordt met dit onderzoek bevestigd. 

Echter dat de informatie over de ziekte en prognose door de werknemers als 

belangrijk wordt beschouwd voor de reïntegratie, kwam uit vorig onderzoek niet 

specifiek naar voren. 

 

Het is niet bekend wat leidinggevenden verwachten nodig te hebben voor de 

reïntegratie van de werknemer. 

Uit de richtlijn psychische klachten is hier niets over bekend. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de leidinggevenden het belangrijk vinden informatie van 

de bedrijfsarts te krijgen over de ziekte en de prognose. 

Het geven van praktische steun op het werk en informatie over privé, als dit 

intervenieert met de werkhervatting. 
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De genoemde punten zouden bij het reïntegratietraject extra aandacht dienen te 

krijgen. Dit dient door de bedrijfsarts te worden bewaakt.  
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Conclusie 

 
Uit  de literatuurstudie blijkt dat er nog weinig bekend is over de reïntegratie van 

schildklierpatiënten.  

De bedrijfsarts dient extra aandacht te hebben voor de aanwezigheid van voldoende 

informatie over de aandoening, de behandeling, beloop en prognose.  

Bij de werknemer zelf, maar ook bij de collega’s en de leidinggevende op het werk. 

Dit aandachtspunt hoort een onderdeel te zijn van de voorlichtingspreventie. 

Bij de probleemoplossinginterventie dient begrip en steun op het werk een onderdeel 

te zijn. 

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de steun en het begrip van de privé-

omgeving. 

 

De leidinggevenden hebben informatie nodig van de bedrijfsarts over de ziekte en 

het beloop. 

Informatie van de werknemer over zijn/haar privé-omgeving, indien dit de reïntegratie 

beïnvloedt, en het geven van praktische steun op het werk vinden de 

leidinggevenden zeer belangrijk. 

Dit zou bijvoorbeeld in de probleem inventarisatie en oplossing kunnen plaatsvinden. 

Aanbevelingen  

De interventies uit de richtlijn psychische klachten lijken goed toepasbaar bij 

werknemers met schildklierpathologie. 

Extra aandacht verdient de informatie over de ziekte en het beloop naar de 

werknemer, zijn collega’s en leidinggevende, bijvoorbeeld als onderdeel van de 

voorlichtingspreventie. 

Bij de richtlijn psychische klachten bestaat er in het algemeen geen nadruk op begrip 

en steun vanuit het werk, dit kan wel een belangrijk element te zijn als onderdeel van 

de oplossingspreventie.  

De leidinggevende heeft behoefte aan informatie over de ziekte van de bedrijfsarts 

en dient de mogelijkheid te hebben om de werknemer praktische steun te geven. 

De bedrijfsarts dient oog te hebben voor de factoren die invloed hebben op de 

werkhervatting. 
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Nawoord 

 
Ik heb veel geleerd van het maken van deze scriptie en het doen van kwalitatief 

onderzoek. 

 

• ten eerste is kwalitatief interviewen moeilijk voor artsen 

• ten tweede, als je je er in verdiept en je de juiste nieuwsgierigheid hebt 

gevonden, kan het leiden tot nieuwe inzichten 

• het interview leidde tot verdiepte gesprekken met de betrokkene. Normaal blijft 

het gesprek meer aan de oppervlakte 

• als er zo weinig gegevens zijn over een onderwerp als deze, dan is een 

interview effectiever dan een vragenlijst onderzoek met van te voren 

opgestelde vragen 

• het doen van interviews met leidinggevenden over hun vragen en 

verwachtingen is voor mij als bedrijfsarts een nieuw terrein 

• het onderzoek is heel veel werk en het kost heel veel tijd.  

 

Zonder het meedenken en kritisch doorlezen door Jaap Dogger en Hein Post 

Uiterweer, was mij dit allemaal niet gelukt. 
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  Familie 

 Tijd (nodig hebben voor herstel, etc) 

Planmatig werken 
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  Diagnose->verbetering (vertraging door patiënt

delay) 

Info (tekort of voldoende verkregen) 

  Curatieve sector 
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Informatie 
nde punten aangeven of u het ja/nee belangrijk vindt of dat u 

JA           NEE       GEEN                                 

         MENING 

sarts.               ….             ….                …. 

 ziekte van de specialist.             ….             ….               . … 

.Informatie over de ziekte van de bedrijfsarts.          ….             ….               …. 

4.Informatie over de ziekte van lotgenoten                 ….             ….               …. 

 (patiëntenvereniging). 

 

5.Steun van  de huisarts.                                              ….               ….               …. 

 

6.Steun van de specialist.                                             ….               ….               …. 

 

7.Steun van de bedrijfsarts.                                           ….              ….               …. 

 

8.Steun van lotgenoten (patiëntenvereniging).              ….             ….                …. 

  

9.Begrip van de huisarts.                                                ….             ….               …. 

 

10.Begrip van de specialist.                                            ….              ….               …. 

 

11.Begrip van de bedrijfsarts.                                          ….             ….               …. 

 

12.Begrip van lotgenoten (patiëntenvereniging).             ….              ….             …. 

 

13.Informatie over de periode van klacht naar                 ….              ….              …. 

    diagnose  

 

14. Informatie over de periode van diagnose naar          ….               ….                …. 

Graag bij onderstaa

geen mening heeft  

1.Informatie over de ziekte van de hui

 

2.Informatie over de

 

3
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Bijlage 3, Overzicht van codes (Kwalitan) 
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Bijlage 4, Tekstfragmenten bij een code (Kwalitan) 
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