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Samenvatting 
 
Een dwarslaesie gaat gepaard met motorische en sensibele uitvalsverschijn-
selen, stoornissen van de blaas- en darmfunctie en gestoorde seksuele 
functies, die leiden tot een fundamentele verandering van het leven van de 
betrokkene. Vanwege de uitgebreide medische, emotionele en sociale 
gevolgen van een dwarslaesie is een multidisciplinaire behandeling 
noodzakelijk. Over de hele wereld zijn revalidatieprogramma’s ontwikkeld, 
gericht op het optimaliseren van het functioneren. De belangrijkste doelen 
van de revalidatie zijn het bevorderen van de zelfstandigheid in dagelijkse 
activiteiten en het zorgen voor een goede reïntegratie in de maatschappij. Dit 
proefschrift gaat over het functioneren met een dwarslaesie. 

Middels de International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) kan het menselijk functioneren worden beschreven op drie 
niveaus, te weten 1) lichaamsfuncties en anatomische structuren, 2) 
activiteiten en 3) participatie. Ter classificatie van subjectieve revalidatie-
uitkomsten en revalidatie-interventies zijn diverse modellen ontwikkeld die 
gebaseerd zijn op de ICF. Deze vormen een belangrijke inspiratiebron voor 
dit proefschrift. 

Kennis van de functional outcome is nodig om de patiënt en zijn sociale 
omgeving na een dwarslaesie goed te kunnen informeren over de prognose. 
Bovendien is het belangrijk om de acute opvang en revalidatie te verbeteren, 
beleid te kunnen maken gericht op zorg voor mensen met een dwarslaesie en 
de kwaliteit van zorg te kunnen toetsen. Naar de revalidatie-uitkomsten na 
een dwarslaesie is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De meeste 
studies richten zich op incidentie en specifieke kenmerken van mensen met 
een dwarslaesie. Predictoren en resultaten van het functioneren op het gebied 
van zelfverzorging en werk zijn uitgebreid bestudeerd.  

Aan het begin van dit onderzoek was er weinig bekend over de 
kenmerken van mensen met een dwarslaesie in Nederland. Er was meer 
kennis nodig van actuele uitkomsten op het gebied van activiteiten en 
participatie, en met name ook van de resultaten van arbeidsreïntegratie, 
aangezien zich dat grotendeels afspeelt buiten het gezichtsveld van de 
revalidatie. Informatie over het proces van revalidatie en reïntegratie in de 
samenleving is slechts beperkt in de literatuur aanwezig. Onze aandacht gaat 
met name uit naar de rol van de individuele patiënt in het revalidatieproces 
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en de persoonlijke ervaringen en tevredenheid van mensen met een 
dwarslaesie na terugkeer in de maatschappij. 
 
De doelstellingen van dit proefschrift zijn: 
 

1. Het geven van een epidemiologisch overzicht van de kenmerken 
van een groep patiënten met een dwarslaesie en hun revalidatie-
proces. 

2. Het beschrijven van de resultaten van zelfstandigheid in 
dagelijkse activiteiten van patiënten met een dwarslaesie bij 
ontslag uit het revalidatiecentrum in relatie tot eerdere 
verwachtingen van het revalidatieteam en de individuele patiënt. 

3. Het beschrijven van de resultaten van arbeidsparticipatie en 
vrijetijdsbesteding enkele jaren na het ontstaan van de 
dwarslaesie, in relatie tot de eerdere verwachtingen, reïntegratie-
interventies, de huidige ervaringen, tevredenheid en behoeften.  

 
Het eerste deel van dit proefschrift betreft een introductie over het 
onderwerp (hoofdstuk 1), gevolgd door een epidemiologische beschrijving 
van de studiepopulatie (hoofdstuk 2).  

Hoofdstuk 1 beschrijft een literatuuroverzicht over het functioneren met 
een dwarslaesie en de doelen van dit proefschrift. In hoofdstuk 2 wordt een 
overzicht gegeven van de karakteristieken van een cohort patiënten met een 
dwarslaesie. Het richt zich op het voorkomen van dwarslaesies in Nederland 
en specifieke kenmerken van deze patiëntengroep. Bovendien worden ook 
aspecten van het revalidatietraject na een dwarslaesie in kaart gebracht. Er 
zijn gegevens verzameld van 293 patiënten die een klinisch revalidatie-
programma hebben gevolgd.  

In Nederland worden gemiddeld 16 nieuwe patiënten per miljoen 
inwoners per jaar naar het revalidatiecentrum verwezen en dat is 
vergelijkbaar met de cijfers in andere Europese studies. Patiënten met niet-
traumatische dwarslaesies vormen de helft van de revalidatiepopulatie en 
onderscheiden zich door leeftijd en geslacht. Aangezien het veel ouderen 
betreft is deze subgroep gebaat bij een aangepast revalidatieprogramma met 
realistische doelen.  

De acute zorg is gefragmenteerd, zoals blijkt uit het feit dat patiënten 
worden verwezen vanuit veel verschillende ziekenhuizen en afdelingen. 
Voor een optimaal revalidatiebeleid wordt een regionale dwarslaesiezorg-
keten aanbevolen, uitgaande van een nauwe samenwerking tussen een 
academisch of topklinisch ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Nagenoeg 
alle patiënten worden uiteindelijk naar huis ontslagen. Aandacht voor 
programma’s gericht op zelfstandig wonen, adequate woonvoorzieningen en 
snellere procedures kunnen de opnameduur in het revalidatiecentrum 
bekorten en ontslag naar de eigen woonomgeving bevorderen. 
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Het tweede deel van het proefschrift evalueert het functioneren in dagelijkse 
activiteiten in relatie tot de verwachtingen hieromtrent. Deze deelstudie 
beoogt het stellen van een meer nauwkeurige prognose van zelfstandigheid 
in activiteiten van het dagelijks leven (ADL) per dwarslaesietype, en het 
vergroten van de rol van de patiënt in het vaststellen van realistische reva-
lidatiedoelen. De behaalde ADL-zelfstandigheid bij ontslag uit de klinische 
revalidatie werd vergeleken met het verwachte functioneren op grond van 
theoretische modellen (hoofdstuk 3), en met de verwachtingen van de 
behandelaars en de individuele patiënt aan het begin van de revalidatie-
opname (hoofdstuk 4). Gegevens van de verwachtingen van de patiënt en het 
revalidatieteam bij opname, en de functionele vorderingen tijdens de 
revalidatie zijn verzameld uit de database van het Revalidatie Informatie 
Systeem – Dwarslaesie Informatie Systeem (RIS-DIS). Dit informatie-
systeem werd in de jaren zeventiger in Nederland ontwikkeld om de 
revalidatiebehandeling van patiënten met een dwarslaesie te evalueren en te 
komen tot een prognostisch model betreffende hun functioneren. 
Geanonimiseerde gegevens zijn verzameld van 55 patiënten met een 
traumatische dwarslaesie die een klinisch revalidatieprogramma hebben 
doorlopen.  

In hoofdstuk 3 wordt het herstel van stoornissen en functionele vaardig-
heden gedurende de klinische revalidatieperiode bestudeerd en vergeleken 
met de resultaten van andere studies. Nagenoeg alle patiënten met een 
complete dwarslaesie bij opname behielden volledige neurologische uitval. 
Significante vooruitgang in zelfstandigheid vond plaats ten aanzien van 
persoonlijke verzorging, mobiliteit en incontinentiezorg. Er werden 
verschillen gevonden in de mate van functionele verbetering tussen sub-
groepen met verschillende dwarslaesietypen. De mate van zelfstandigheid 
aan het einde van de klinische revalidatie blijkt niet zo goed te zijn als 
verwacht op grond van theoretische modellen in de literatuur. Dit is een 
belangrijk punt in het geven van prognostische informatie. Er werden vooral 
zwakke resultaten gevonden met betrekking tot de blaas- en darmverzor-
ging. Aandacht voor preventie van incontinentie en optimale zelfstandigheid 
in incontinentiezorg wordt aanbevolen als een belangrijk onderdeel van de 
revalidatie. 

In hoofdstuk 4 worden de verwachtingen van de patiënt en het 
revalidatieteam ten aanzien van het toekomstig functioneren onderzocht en 
gerelateerd aan de mate van zelfstandigheid na het klinische revalidatie-
programma. Het voorspellen van het functionele resultaat na een dwars-
laesie was het meest succesvol als de verwachtingen van de patiënt en het 
revalidatieteam werden gecombineerd. De prognose van zelfstandigheid in 
zelfverzorging van patiënten met een paraplegie en mobiliteit van patiënten 
met een complete dwarslaesie zijn doorgaans duidelijk bij aanvang van de 
behandeling. Het vroeg voorspellen van uitkomsten ten aanzien van 
persoonlijke verzorging bij patiënten met een tetraplegie en mobiliteit bij 
patiënten met een incomplete laesie is veel gecompliceerder. Geleidelijke 
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aanpassing van de revalidatiedoelen gedurende het revalidatieproces is 
noodzakelijk in nauwe samenwerking tussen de patiënt en het behandelteam.  
 
Hoewel een bevredigende participatie een van de hoogste doelen van de 
revalidatie is, speelt het proces van reïntegratie in de maatschappij zich 
grotendeels buiten het revalidatiecentrum af. Het derde deel van dit proef-
schrift gaat over participatie en reïntegratie in werk. Het doel van deze 
deelstudie is het geven van actuele informatie over uitkomsten op het gebied 
van arbeidsparticipatie en vrijetijdsbesteding, alsmede de gebruikte 
reïntegratie-interventies. Zowel het proces van reïntegratie in werk 
(hoofdstuk 5) als de ervaringen met de huidige arbeidssituatie (hoofdstuk 6) 
zijn bestudeerd. Daarnaast zijn de veranderingen in participatie na de dwars-
laesie gerelateerd aan de mate van tevredenheid (hoofdstuk 7). De gegevens 
zijn afkomstig uit een vragenlijst over werk en vrijetijdsbesteding die 
gemaakt is voor deze studie. Hierbij is gebruik gemaakt van de vragenlijst 
Arbeidshandicap van TNO Arbeid. De vragenlijst werd teruggestuurd door 
57 personen met een traumatische dwarslaesie van 18 tot 60 jaar, die eerder 
een revalidatieprogramma hebben gevolgd. De respons was 83 procent. 

Hoofdstuk 5 richt zich op het proces van arbeidsreïntegratie na een 
dwarslaesie. Van de 49 respondenten die voor het ongeval werkten, 
verwachtte bijna de helft het werk te kunnen hervatten. Een positieve 
verwachting ten aanzien van terugkeer naar werk was gerelateerd aan een 
betere opleiding. Tweederde heeft het werk hervat en dat is meer dan op 
grond van de literatuur was verwacht. De kans om succesvol te reïntegreren 
is significant groter voor mensen met positieve verwachtingen ten aanzien 
van werk. Verschillende persoonlijke en dwarslaesiegerelateerde factoren 
bleken niet van invloed op het succes van de reïntegratie. Diverse ervaringen 
met het reïntegratieproces zijn gerapporteerd, inclusief de arbeidsrevalidatie 
en omscholing, de veranderingen in het soort werk en arbeidsuren, en de 
werkaanpassingen. Op basis van de resultaten luidt het advies om 
begeleiding bij de arbeidsreïntegratie al tijdens de revalidatiefase te starten. 
Het lijkt heel zinvol dat het revalidatieteam een belangrijke rol speelt bij het 
opstellen van het reïntegratieplan. Hierin kunnen alle benodigde stappen en 
verantwoordelijkheden van de patiënt, werkgever, reïntegratieprofessionals 
en het revalidatieteam worden vastgelegd.  

Hoofdstuk 6 gaat over de ervaringen met de huidige werksituatie. Eerst 
wordt een overzicht gegeven van de gezondheidstoestand, de beperkingen en 
tevredenheid van de respondenten per dwarslaesietype. Het aantal 
werkgerelateerde beperkingen en het ervaren fysiek functioneren blijkt 
geassocieerd te zijn met de mate van compleetheid van de dwarslaesie en 
niet met de laesiehoogte. Er is geen verschil per dwarslaesietype wat betreft 
het hebben van een betaalde baan en de algehele tevredenheid. Van degenen 
die voorheen werkten heeft 60% nu een betaalde baan en zij zijn gemiddeld 
hoger opgeleid. Degenen die werkzaam zijn bij een nieuwe werkgever 
hadden meer tijd nodig voor hun reïntegratie dan degenen die terugkeerden 
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naar hun oude werkgever, maar ook een beperktere reductie van het aantal 
arbeidsuren, minder afhankelijkheid van een WAO (Wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering)-uitkering en meer tevredenheid met het werk. 
Ondanks een hoge arbeidssatisfactie van de werkenden moeten de negatieve 
werkervaringen en het ziekteverzuim als gevolg van de dwarslaesie niet 
worden onderschat. Dit pleit voor een langdurige begeleiding van mensen 
met een dwarslaesie tijdens en na de reïntegratieperiode met meer aandacht 
voor hun persoonlijke ervaringen en behoeften.  

In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de veranderingen in arbeids-
participatie en vrijetijdsbesteding en de mate van tevredenheid van mensen 
met een dwarslaesie na de reïntegratie in de maatschappij. Het aantal uren 
dat besteed wordt aan participatieactiviteiten is erg veranderd. Dat is vooral 
toe te schrijven aan de forse vermindering van het aantal arbeidsuren met 
meer dan de helft. Er is een grote variatie in de mate van verlies aan partici-
patie. Een gedeelte van de onderzoeksgroep compenseert het verlies van 
werk met huishoudelijke en hobbyactiviteiten. Er blijkt geen relatie te 
bestaan met het aantal werkgerelateerde beperkingen en dwarslaesie-
specifieke gezondheidsproblemen. Net als in veel andere studies over 
mensen met chronische aandoeningen zijn de meeste mensen met een 
dwarslaesie tevreden met de kwaliteit van hun leven. De mate van tevre-
denheid is niet gecorreleerd aan dwarslaesiespecifieke of participatie-
gerelateerde variabelen. Een verminderde ervaren kwaliteit van leven blijkt 
vooral samen te hangen met ontevredenheid over de huidige werksituatie en 
vrijetijdsbesteding. De ontevreden groep heeft meer behoefte aan contacten 
met professionals. Aandacht voor werk en alternatieve dagbesteding door het 
revalidatieteam lijkt ook op langere termijn na een dwarslaesie uitermate 
zinvol ter bevordering van een bevredigende participatie.  
 
In de algemene discussie zijn de belangrijkste conclusies geformuleerd en 
wordt ingegaan op de consequenties en uitdagingen voor de revalidatie-
geneeskunde. Tevens worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een regionale 
zorgketen. Hierin zijn de revalidatieactiviteiten geïntegreerd vanaf de eerste 
dag na het ontstaan van de dwarslaesie tot in de follow-upfase na reïntegratie 
in de samenleving. Gedurende dit hele proces staan de persoonlijke 
ervaringen en behoeften van de patiënt centraal.  

Het niveau van zelfstandigheid dat tijdens de klinische revalidatie wordt 
behaald blijkt vaak minder hoog te zijn dan op grond van theoretische 
modellen zou mogen worden verwacht. Bij het vaststellen van revalidatie-
doelen dienen de verwachtingen van de patiënt en het revalidatieteam ten 
aanzien van het toekomstig functioneren een belangrijke rol spelen. Zij 
dragen bij aan een realistische functionele prognose en bevorderen 
bovendien de betrokkenheid van de patiënt bij het revalidatieproces.  

Mensen met een dwarslaesie zijn in staat om naar tevredenheid deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven. Een meerderheid reïntegreert naar 
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betaald werk. Idealiter start begeleiding bij de arbeidsreïntegratie al tijdens de 
klinische revalidatiefase, waarbij het revalidatieteam een belangrijke rol kan 
spelen in het opstellen van een reïntegratieplan in nauwe samenwerking met de 
patiënt en de werkgever. Follow-up door het revalidatieteam, waarin ook 
aandacht is voor de werksituatie en vrijetijdsbesteding, maakt de ketenzorg 
voor mensen met een dwarslaesie compleet. 




