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 MS en arbeidsparticipatie
 De MS@Work studie
 Opzet

WAAROM WERKT U EIGENLIJK?

 Eerste bevindingen;
 Interview studie
 Waarde van werk en duurzame inzetbaarheid

 Toekomstplannen

BELANG VAN ARBEIDSPARTICIPATIE?
Bestaanszekerheid
– In eigen levensonderhoud kunnen voorzien (d.m.v. inkomen)

Het scheppende karakter van werk

BETEKENISVOL WERK?
Werk is meer dan alleen inkomen!
Experiment (Dan Alriely)
Deel 1: betekenisvol werk

– Uiting creativiteit, vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling

Participatie
– Deel uitmaken van een groter geheel, sociale ontwikkeling, identiteit,
respect voor andere en gevoel van eigenwaarde

Arbeid draagt bij aan de kwaliteit van leven!

$3.00
$2.70
$2.40
$2.10

$1.80

1

2-10-2018

BETEKENISVOL WERK (vervolg)
Deel 2: werk zonder betekenis (Sisyfus – conditie)

BETEKENISVOL WERK (vervolg)
Wat kwam eruit?
• Mensen in de betekenisvolle conditie bouwde meer bionicles
(11) vergeleken met de sisyfus conditie (7)

$3.00

$2.70

Experiment 2: vertelde de opzet van het experiment en vroeg naar
de voorspelling;
• Mensen verwachten 1 bionicle meer te maken (8) in de
betekenisvolle conditie vergeleken met de sisyfus conditie (7)

MS EN ARBEIDSPARTICIPATIE
• Multiple Sclerose is de meest voorkomende chronische ziekte bij
jong volwassenen
• Diagnose: doorgaans 20e en 40e levensjaar
– Tijdens de arbeid carrière

• Diagnose heeft grote impact op het levensperspectief!
– Verwachtingen mogelijk bijstellen?

MS EN ARBEIDSPARTICIPATIE
Internationaal onderzoek:
• 50-67% stopt met werken in 5-15 jaren na de diagnose
– Met periode van minder werken, aangepaste functie en
meer verzuim
• Vooral kwetsbaar tijdens eerste jaren na het krijgen van de
diagnose
• Verlies in arbeidsparticipatie gerelateerd aan aanzienlijke socioeconomische kosten

MS EN ARBEIDSPARTICIPATIE

Bron: Kobelt et al., 2017
Bron: Kobelt et al., 2017
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REDENEN OM TE STOPPEN?

REDEN OM TE STOPPEN MET WERKEN?










Vermoeidheid (69,5%)
Fysieke problemen met benen en voeten (43,8%)
Fysieke problemen met armen en handen (39,4%)
Te gespannen door de moeite (36,8%)
Moeite met geheugen, concentratie of denken
(36,7%)
Gevoel het werk niet goed genoeg te doen (33,3%)
Moeite met balans of duizeligheid (31,2%)
Hitte gevoeligheid (30%)

Bron: Simmons, Tribe, & McDonald, 2010

WELKE FACTOREN ZIJN VAN INVLOED?
Complexe interactie tussen verschillende factoren
•
•
•
•
•

Demografische factoren
Lichamelijke factoren
Cognitieve factoren
Psychische/persoonlijke factoren
Werksituatie?

DEMOGRAFISCHE FACTOREN
Demografische (risico)factoren:
 Geslacht; geen directe verschillen
 Leeftijd; hogere leeftijd
 Ziekteduur; langere ziekteduur
 Leeftijd diagnose; latere leeftijd
 MS subtype; progressieve vorm
 Opleiding; lagere opleiding

Bronnen: Bol, Duits, Hupperts, Vlaeyen, & Verhey, 2009; Shahrbanian, Auais, Duquette, Andersen, & Mayo, 2013; Sweetland, Howse, &
Playford, 2012

FYSIEK FUNCTIONEREN
Problemen van invloed op het werk:
 Verminderde mobiliteit
 Vermoeidheid
 Behendigheid (schrijven, toetsenbord, handwerk)
 Visusklachten
 Pijn
 Blaas- en darmproblemen

COGNITIEF FUNCTIONEREN
Problemen van invloed op het werk:
 Geheugen (episodisch geheugen en werkgeheugen)
 Snelheid informatieverwerking
 Executief functioneren (multitasking, overzicht houden,
plannen)
 Cognitieve klachten

Bronnen: Bol, Duits, Hupperts, Vlaeyen, & Verhey, 2009; Shahrbanian, Auais, Duquette, Andersen, & Mayo, 2013; Sweetland, Howse, &
Playford, 2012
Bronnen: Benedict et al., 2005; Morrow et al., 2010; Morse, Schultheis, McKeever, & Leist, 2013
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PSYCHISCH FUNCTIONEREN

WERKSITUATIE
Factoren van invloed op het werk?
 Type werk
 Werkplek (e.g. toegankelijkheid, temperatuur, aangepaste werkplek)
 Aanpassingen op het werk mogelijk? (e.g. flexibel rooster, tijd vrij
kunnen nemen indien nodig)
 Begrip collega’s en werkgever
 Financiële overwegingen

Factoren van invloed op het werk:
 Depressie en angst
 Type D persoonlijkheid
 Emotiegerichte en
vermijdende copingstijlen

Bronnen: Honarmand, Akbar, Kou, & Feinstein, 2011; Lode et al., 2010; Strober et al., 2012; Strober, 2017

MS@WORK STUDIE

Bronnen: Honan et al., 2012; Messmer Uccelli, Specchia, Battaglia, & Miller, 2009
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MS@WORK STUDIE
 Multicenter studie naar arbeidsparticipatie onder 300 patiënten
met relapsing-remitting MS en 133 gezonde deelnemers. De
deelnemers hebben betaald werk of hadden betaald werk tot 3 jaar
geleden.
 Doel: kennis verzamelen over factoren die van invloed zijn op het
verliezen of juist behouden van werk

MEETINSTRUMENTEN
Online Vragenlijsten
 Cognitieve klachten, psychologisch en lichamelijk
functioneren, vermoeidheid
 Werk, functioneren op het werk,
aanpassingen op het werk
Neuropsychologisch onderzoek
 Uitgebreide testbatterij
Neurologisch onderzoek
 Anamnese (diagnose, criteria, medicatiegebruik)
 Expanded Disability Status Scale
 25-foot timed walk test
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INCLUSIE
Maart 2014- September 2018
INCLUSIE OVERZICHT
Compleet

18
0

Niet compleet

64

57

0

18

Uitvallers

74

78

86
304

184
258

247
162
60

BASELINE

EERSTE BEVINDINGEN: PUBLICATIES
Wetenschappelijke artikelen






Factoren van invloed op arbeidsprestatie bij patiënten met multiple sclerose (2016).
The MS@Work study: a 3-year prospective observational study on factors involved with work
participation in patients with relapsing-remitting Multiple Sclerosis (2016).
Coping strategies in relation to negative work events and accommodations in employed
multiple sclerosis patients (2016).
"Always looking for a new balance": toward an understanding of what it takes to continue
working while being diagnosed with relapsing-remitting multiple sclerosis (2017).
The capability set for work – correlates of sustainable employability in workers with Multiple
Sclerosis (2018).

HALF JAAR

1 JAAR

2 JAAR

3 JAAR

EERSTE BEVINDINGEN: OVERIG
Overig

Handreikingen MS en werk
(https://www.fitforworknederland.nl/handreikingen-ms-en-werk/)

Verschillende voordrachten MS en Arbeid; patiënten bijeenkomsten/ scholing
specialisten / wetenschappelijke congressen (MS en arbeid onder de aandacht
brengen)

KWALITATIEVE STUDIE
Doel: Onderzoeken wat de motieven van mensen met MS zijn om te blijven werken en
wat is de betekenis hiervan in het dagelijks leven?

KWALITATIEVE STUDIE NAAR DE MOTIEVEN VAN MENSEN
MET MS OM TE STOPPEN OF TE BLIJVEN WERKEN?

Deelnemers:

MS@Work: 19 werkenden met MS (68% vrouwen; 29-55 jaar oud)
Methode:

Narratief onderzoek; interviews, thematische analyse
Uitkomsten:

5 thema’s komen naar voren.
 Bekend worden met de ziekte
 Verwachtingen aanpassen
 De begripvolle en realistische manager
 Werk als een betekenisvolle levensactiviteit
 Strategische overwegingen
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KWALITATIEVE STUDIE

KWALITATIEVE STUDIE

5 thema’s komen naar voren:

5 thema’s komen naar voren:


Bekend worden met de ziekte
‘Bekend worden met de ziekte wordt beschreven als een emotionele, chaotische en
intense ontdekkingsreis, waar grenzen, -wat is nog steeds mogelijk met de limitaties van
de ziekte- onderzocht werden. De nadruk lag met name op het eigen lichaam waarbij
weinig ruimte was weggelegd voor werk’


Begripvolle en realistische manager
‘Een ‘succes factor’ in de verhalen van mensen met MS is de betrokken en zorgende
werkgever. Zo’n werkgever is niet enkel faciliterend in de zin van het aanbieden van arbo
diensten en het correct volgen van de regels maar geeft blijk van een verdergaande
verantwoordelijkheid. Dit kan zich uiten in het tijdelijk naar huis sturen van de
werknemer die zich uit zichzelf niet ziek zal melden, het aanbieden van een andere
functie, het flexibeler omgaan met werktijden, het samen zoeken naar creatieve
oplossingen van de problemen waar de werknemer tegenaan loopt.’


Verwachtingen aanpassen
‘Verwachtingen over het (werk)leven moesten worden aangepast. Bewuste beslissingen
over levensactiviteiten, zoals werk, worden gemaakt om een bepaalde balans te
herstellen. De mensen die wij gesproken hebben praten over MS als een soort
ontdekkingsreis waarvan de koers geregeld moet worden bijgesteld door veranderende
omstandigheden en nieuwe vergezichten. Het gaat hier niet om een individuele reis. De
reacties van de omgeving hebben grote invloed op het leven met MS.’


Werk als een betekenisvolle levensactiviteit
‘Werk blijft een belangrijk aspect, maar misschien in mindere maten dan daarvoor. Het
maken van een carrière maakt plaats voor een relaxtere instelling waarbij het lichaam in
acht genomen wordt. Onderdeel uitmaken van de maatschappij, gewaardeerd worden
door andere zijn belangrijke motivatoren om zo lang mogelijk aan het werk te blijven’

KWALITATIEVE STUDIE
5 thema’s komen naar voren:

Strategische overwegingen
‘De wet verbetering poortwachter speelde een belangrijke rol in de interviews. In deze
periode van twee jaar probeerde deelnemers op de toppen van hun kunnen om weer
aan het werk te gaan, wat ervoor zorgden dat veel deelnemers over hun grenzen gingen’

DE WAARDE VAN WERK

‘Deelnemers vonden het aanvragen van een (gedeeltelijke) uitkering een emotioneel
zwaar en vermoeiend proces, ook omdat vele dachten dat dit permanent zou zijn. Voor
andere was het hebben van een uitkering een geruststellende gedachte, wetende dat ze
zich geen zorgen hoefden te maken om hun financiële toekomst.’

DUURZAME INZETBAARHEID


1950-nu: verschuiving van de industriële of agrarische sector
(80%) naar de dienstensector
 Fysiek belastend  Mentaal belastend



Cognitieve, emotionele, motivationele en gedragsmatige
kenmerken van de werknemer worden steeds relevanter



Beleid – toenemende arbeidsparticipatie voor iedereen, ook
kwetsbare groepen



Focus op ‘duurzame inzetbaarheid’

DUURZAME INZETBAARHEID
Voor duurzame inzetbaarheid in het werk is nodig;
- Belangrijk (motivatie)
- Haalbaar (mogelijkheden)
- Daadwerkelijk uitvoerbaar
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CAPABILITY VRAGENLIJST

CAPABILITY VRAGENLIJST

7 waarden van werk:
 Kennis en vaardigheden gebruiken
 Kennis en vaardigheden ontwikkelen
 Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
 Betekenisvolle werkcontacten met
anderen hebben of opbouwen
 Eigen doelen stellen
 Een goed inkomen verdienen
 Een bijdrage leveren aan het creëren van
iets waardevols

Kennis en vaardigheden
gebruiken

In het
geheel niet
1

Niet
2

Neutraal
3

Wel
4

In zeer
grote
mate
5

a

Hoe belangrijk is het voor u dat u
in uw werk uw kennis en
vaardigheden kunt gebruiken?

()

()

()

()

()

b

Biedt uw werk u voldoende
mogelijkheden om dat te doen?

()

()

()

()

()

c

In hoeverre lukt het u om dat ook
daadwerkelijk te doen?

()

()

()

()

()



Waarde zit in de capability set als deze belangrijk is (score
a>=4), het werk voldoende mogelijkheden biedt (score b>=4),
en de waarde kan worden gerealiseerd (c>=4).

WAT IS ER BEKEND?

WAARDE VAN WERK BIJ MENSEN MET MS



Hoe gevulder de capability set hoe beter het functioneren op het
werk, werkvermogen en hoe hoger het aantal werkuren en de zelfgerapporteerde gezondheid in de algemene werkende populatie



De capability set vragenlijst lijkt een valide lijst om capabilities te
meten

Doel: Op een exploratieve manier de waarde van werk bij werkers met MS
onderzoeken.
- Verschillen met de algehele populatie?
- Capability set gerelateerd aan betere gezondheid en werk maten?
- Discrepanties tussen belang, mogelijkheden en daadwerkelijk uitvoeren?
Deelnemers (N=326):
N=163 deelnemers met RRMS (MS@Work studie)
N=163 deelnemers gehele populatie(panel study Abma et al 2016)
- Gematcht voor geslacht, leeftijd, opleiding en werkuren

Bron: Abma et al., 2016

WERKENDEN MET MS VERSUS ALGEMENE WERKENDE
POPULATIE
Werkenden met MS
(N=163)
Mean (SD) or %
Vrouwen (%)

77.3%

Leeftijd

42.5 (9.4)

Min-Max

CAPABILITY SET

Algemene werkende populatie
(N=163)
Mean (SD) or %

Werkenden met MS

76.7%
24-64

42.5 (10.5)

Algemene werkende populatie

Min-Max

19-67

Opleidingsniveau

Algemeen: Alles bij elkaar genomen denk ik dat ik

Mean (SD)

Min-Max

Mean (SD)

Min-Max

4.3 (0.8)

2-5

3.8 (0.8)**

1-5

4.8(2.0)

0-7

3.7 (2.4)**

0-7

voldoende mogelijkheden heb om aan het werk te
kunnen blijven

Laag

14%

15%

Middel

42%

50%

Hoog

44%

35%

Capability set

Gezondheid (scale 1-5) a

2.9 (0.8)

1-5

3.4 (0.8)*

2-5

Werkuren per week

29.1 (10.5)

6-60

29.9 (10.3)

5-60

7.1 (1.9)

0-10

7.7 (1.5)*

0-10

77.4 (29.8)

0-100

89.9 (17.3)*

25-100

**verschilt
van werkenden
met MS op
p ≤ 0.006(0-100)a
Work functioning
flexibility
demands
75.3 (28.7)
scores duiden op een slechtere zelf-gerapporteerde gezondheid

0-100

81.3 (19.4)

16.7-100

**verschilt van werkenden met MS op p ≤ 0.001

Work ability

(0-10)a

Work functioning physical demands (0-100)a
A Hogere
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BEVINDINGEN
 De zeven waarden van werk wordt door de werkenden met MS als
belangrijk tot zeer belangrijk gezien, zelfs vaak belangrijker, en
haalbaarder dan door de algemene werkenden
 Hoe gevulder de capability set hoe beter het werk functioneren en hoe
beter de gezondheid

CONCLUSIES EN DISCUSSIE





Verschil belang en mogelijkheden op het werk lijkt relevant.
Betere afstemming nodig voor alle werkenden
- Interessant als screening tool?
Longitudinale studies nodig
Punt van aandacht: selectie bias

 Er zijn verschillen tussen belang (A) en mogelijkheden (B) en werkelijke
realisatie (C). In B en C vooral voor werkenden met MS

COGNITIEF FUNCTIONEREN EN ARBEIDSSTATUS NA 2 JAAR
Doel: Onderzoeken of zowel objectief als subjectief cognitief functioneren klinisch
waardevolle voorspellers zijn voor arbeidsparticipatie na 2 jaar.
Deelnemers (N=184):
N=124 deelnemers met RRMS (MS@Work studie)
N=60 deelnemers zonder chronische aandoening (controlegroep)
Methode:
Onderverdeling: ‘Stabiel’ vs. ‘Achteruitgang’ arbeidsstatus in 2 jaar
Metingen: subjectief en objectief cognitief functioneren, depressie, angst,
demografische variabelen, fysiek functioneren

TOEKOMSTPLANNEN
 MS@Work studie afronden (data verzameling pas gereed in 2020)
 Informatie
 Degelijke, goed vindbare informatie en tips bieden aan werkenden met MS,
werkgevers en zorgverleners (informatie e-portal?)
 Behandeling (CGT/strategie training); face-to-face/internet
 Gericht op in kaart brengen problemen/ werk waarden
 Vervolgens aangepaste CGT/training afhankelijk van problemen op het werk
 Gericht op vermoeidheid
 Gericht op omgaan met cognitieve klachten en problemen (geheugen,
executief, informatieverwerkingssnelheid)
 Gericht op omgaan met verminderd fysiek functioneren
 Gericht op directe leidinggevende

Eerste uitkomsten:
 Fysieke problemen samen met verslechterd executief functioneren voorspellen een
achteruitgang in arbeidsparticipatie na 2 jaar.

BEDANKT VOOR DE AANDACHT!
Vragen?
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