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Deelname aan betekenisvolle maatschappelijke activiteiten is van belang voor het 

optimaliseren van de overleving en kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie. 

Onderzoek heeft laten zien dat participatie, met name deelname aan productieve 

activiteiten, waarschijnlijk de belangrijkste determinant van kwaliteit van leven is bij 

deze groep. Dergelijk onderzoek is echter over het algemeen verricht in economisch 

hoogontwikkelde landen. Voor wat betreft ontwikkelingslanden zoals bijvoorbeeld 

Indonesië is er veel minder bekend over wat van belang is voor kwaliteit van leven van 

mensen met een dwarslaesie en welke factoren hun deelname aan werk en andere 

maatschappelijke activiteiten bevorderen of belemmeren. Tegelijkertijd is er ondanks  

intensief onderzoek naar de arbeidssituatie van mensen met een dwarslaesie, ook 

meer in het algemeen nog weinig bekend over trajecten van terugkeer naar werk en 

de stabiliteit van de werksituatie van deze groep.

De onderzoeken in dit proefschrift zijn gericht op lacunes in de wetenschappelijke 

literatuur over kwaliteit van leven, werk en maatschappelijke participatie in verschillende 

contexten. Dit proefschrift bestaat dan ook uit meerdere deelstudies in verschillende 

landen en doelgroepen. De eerste doelstelling is om kennis te verwerven over kwaliteit 

van leven, werk en maatschappelijke participatie in een ontwikkelingsland. De tweede 

doelstelling is om trajecten en voorspellers van terugkeer naar werk in een ontwikkeld 

land te identificeren. De derde doelstelling is om factoren in klaart te brengen die 

samenhangen met kwaliteit van leven van mensen die een arbeidsrevalidatietraject 

volgen in twee ontwikkelde landen.

Deze algemene doelstellingen leiden tot de volgende vraagstellingen:

1. Wat is de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie in Indonesië 

en welke factoren vinden zij van belang voor hun kwaliteit van leven? 

(Hoofdstuk 2)

2. Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor deelname aan werk 

en maatschappelijke participatie van mensen met een dwarslaesie in Indonesië? 

(Hoofdstuk 3)

3. Hoeveel mensen in Nederland hervatten betaald werk na het krijgen van 

een dwarslaesie en zijn er bepaalde patronen in de terugkeer naar werk te 

onderscheiden? (Hoofdstukken 4 en 5)

4. Wat zijn voorspellers van terugkeer naar, en behoud van werk bij mensen met 

een dwarslaesie in Nederland? (Hoofdstukken 4 en 5)
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5. Wat is het niveau van kwaliteit van leven en wat zijn determinanten van kwaliteit 

van leven bij mensen die een arbeidsrevalidatieprogramma volgen in Duitsland 

of Zwitserland? (Hoofdstuk 6) 

In Hoofdstuk 1 wordt achtergrondinformatie gegeven over de aandoening dwarslaesie 

en worden de belangrijkste begrippen beschreven, namelijk kwaliteit van leven, werk 

en maatschappelijke participatie. De vraagstellingen 1 en 2 worden beantwoord met 

gegevens uit kwalitatieve interviews met mensen met een dwarslaesie in Indonesië. 

Vraagstellingen 3 en 4 worden beantwoord met gegevens uit het Nederlandse 

cohortonderzoek “Herstel van mobiliteit en belastbaarheid in de dwarslaesierevalidatie”. 

In dit onderzoek werden 225 mensen uit acht Nederlandse revalidatiecentra vijf jaar 

lang gevolgd. Voor het beantwoorden van vraagstelling 5 zijn gegevens gebruikt uit 

een cross-sectioneel onderzoek onder 150 cliënten van vijf arbeidsrevalidatiecentra in 

Zwitserland en Duitsland. 

Dit proefschrift is verdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over de leefsituatie van 

mensen met een dwarslaesie in Indonesië.

In Hoofdstuk 2 worden de gegevens gepresenteerd van het kwalitatieve onderzoek 

naar de betekenis en belangrijke aspecten van kwaliteit van leven van mensen met een 

dwarslaesie. Daarvoor zijn semi-gestructureerde interviews gebruikt. Uit deze interviews 

blijkt dat de term kwaliteit van leven niet een gebruikelijke term in het dagelijks leven 

is. Meer gebruikelijke termen zijn tevredenheid met het leven en geluk, samenhangend 

met het bereiken van doelen of dromen en het vervullen van bepaalde behoeften. Dit 

wordt ook ervaren als subjectief, onhaalbaar en afhankelijk van de wil van God. Socio-

culturele en religieuze aspecten hebben veel invloed op de betekenis en de aspecten 

van kwaliteit van leven. In totaal zijn 13 aspecten van kwaliteit van leven gevonden, die 

gegroepeerd zijn in vijf domeinen die het gezondheidsdomein overstijgen, te weten: 

1) maatschappelijke participatie, bestaand uit het hebben van werk, nuttig zijn voor 

anderen, deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en het hebben van relevante 

kennis en vaardigheden, 2) sociale steun en sociale relaties, 3) de eigen relatie met God, 

accepteren dat de dwarslaesie Gods wil is en bidden, 4) onafhankelijk zijn, met name 

wat betreft mobiliteit en toegankelijkheid, en in voldoende lichamelijke gezondheid 

verkeren, en 5) psychologisch welbevinden, te weten het accepteren van de aandoening 

en het hebben van doelen en motivatie.
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In Hoofdstuk 3 worden op basis van dezelfde interviews de belemmerende en 

bevorderende factoren voor werk en maatschappelijke activiteiten van mensen 

met een dwarslaesie in Jogjakarta, Indonesië, beschreven. De dwarslaesie leidde tot 

aanzienlijke veranderingen in werk en participatie. Geen van de deelnemers keerde 

terug naar zijn of haar eerdere beroep. De meeste deelnemers werken na de dwarslaesie 

als zelfstandige. Ook rapporteren zij aanzienlijke veranderingen in de frequentie en 

aard van deelname in maatschappelijke activiteiten. De genoemde belemmerende 

factoren zijn 1) gezondheidsproblemen, zoals fysieke beperkingen, vermoeidheid 

en ziekenhuisopnames, 2) omgevingsfactoren zoals ontoegankelijkheid van wegen, 

werkplekken en gebrek aan transportmiddelen, 3) stigmatisering, 4) beperkte 

beschikbaarheid van sociale en medische voorzieningen. De genoemde bevorderende 

factoren zijn 1) het door de deelnemers ervaren belang van werk en maatschappelijke 

participatie, 2) aanwezige aanpassingen, en 3) sociale steun, zowel morele als praktische 

sociale steun.

Het tweede deel van dit proefschrift gaat in op de terugkeer naar werk bij Nederlanders 

met een dwarslaesie tot 5 jaar na ontslag uit het revalidatiecentrum.

In Hoofdstuk 4 wordt de deelname aan betaald werk 5 jaar na ontslag uit het 

revalidatiecentrum onderzocht bij mensen met een dwarslaesie die betaald werk 

hadden op het moment van de dwarslaesie. Daarbij worden twee definities van 

terugkeer naar werk gehanteerd: minimaal 1 uur per week betaald werk en minimaal 

12 uur per week betaald werk. Gebaseerd op deze definities heeft respectievelijk 50,9% 

en 42,6% betaald werk 5 jaar na ontslag. De mediaan van de tijd tot terugkeer naar 

betaald werk is 13 maanden. Verder kenmerkt de werksituatie na de dwarslaesie zich 

door een minder aantal uren per week en een lagere fysieke intensiteit ten opzichte 

van de werksituatie voor de dwarslaesie. Bij deelnemers met een gemiddeld of hoger 

beroepsniveau voor de dwarslaesie (bijvoorbeeld professionals en managers) is de 

kans op terugkeer naar werk twee keer zo groot in vergelijking met deelnemers met 

een lager beroepsniveau voor de dwarslaesie (zoals fabrieks- en agrarisch personeel). 

Deelnemers met een fysiek licht beroep voor de dwarslaesie hebben een grotere kans 

op terugkeer naar werk in vergelijking met deelnemers met een fysiek zwaar beroep. 

Alleen dit laatste verschil is ook te zien bij herhaling van deze analyses met het criterium 

van minimaal 12 uur per week.
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Hoofdstuk 5 beschrijft de trajecten van het hebben van werk voor de dwarslaesie en 

gedurende de 5 jaar na ontslag uit het revalidatiecentrum, en de voorspellers van een 

stabiele werksituatie in deze periode. Slechts een vijfde van alle deelnemers heeft een 

stabiele werksituatie, namelijk zowel betaald werk voor als gedurende de vijf jaar na 

de dwarslaesie. Drie verschillende trajecten van betaald werk worden onderscheiden. 

Ten eerste de “geen werk” groep (22,2%) die bestaat uit deelnemers zonder werk voor 

en zonder werk na de dwarslaesie. Als tweede de “beperkt werk” groep (56,3%) die 

bestaat uit deelnemers die voor de dwarslaesie werken maar na de dwarslaesie een 

laag, geleidelijk groeiend, percentage werkhervatting laten zien. De derde groep is de 

“stabiel werk” groep (21,6%), die zowel voor als op alle meetmomenten na de dwarslaesie 

betaald werk hebben. Opleidingsniveau is een voorspeller van een stabiele werksituatie, 

deelnemers met een hoger opleidingsniveau hebben een vier keer zo grote kans op 

een stabiele werksituatie dan deelnemers met een lager opleidingsniveau. Daarnaast 

hebben deelnemers met minder functionele beperkingen, een hogere score op een 

maat voor functionele zelfstandigheid, een hogere kans op een stabiele werksituatie 

na een dwarslaesie.   

Het derde deel van dit proefschrift gaat over de kwaliteit van leven van mensen die 

een arbeidsrevalidatieprogramma volgen.

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van een cross-sectionele studie naar de kwaliteit 

van leven en determinanten van kwaliteit van leven van mensen met uiteenlopende 

beperkingen tijdens hun arbeidsrevalidatie in Zwitserland en Duitsland. De kwaliteit van 

leven in deze groep is op alle schalen van de SF-36 significant lager dan de kwaliteit van 

leven in de algemene bevolking. Deelnemers aan programma’s die dichter aansluiten op   

De ‘normale’ arbeidsmarkt rapporteren een betere kwaliteit van leven, met name op 

de domeinen ‘beperkingen vanwege fysieke problemen’, pijn, vitaliteit en mentale 

gezondheid. Bijna een vierde van deze groep heeft mentale gezondheidsproblemen en 

het hebben van mentale gezondheidsproblemen hangt samen met een lagere kwaliteit 

van leven op alle domeinen.

Tenslotte, Hoofdstuk 7 biedt een reflectie op de belangrijkste bevindingen van dit 

onderzoek. Theoretische en methodologische aspecten van het onderzoek en de 

implicaties voor onderzoek, praktijk en beleid worden hierin besproken.  
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De bevindingen van dit proefschrift geven aan dat er in ontwikkelingslanden zoals 

Indonesië een dringende behoefte bestaat aan versterking van de medische en sociale 

revalidatie, met name in termen van personeel en middelen voor (dwarslaesie)revalidatie 

op langere termijn. In bredere zin is er verder dringend behoefte aan overheidsbeleid 

gericht op verbetering van de leefsituatie van mensen met ernstige beperkingen, 

zoals een dwarslaesie. Beleid zou ook gericht moeten zijn op het verminderen van 

de gevolgen van dergelijke beperkingen en het bevorderen van deelname aan 

werk en maatschappelijke activiteiten, zoals het toegankelijk maken van wegen, 

transportmiddelen en gebouwen. Voor wat betreft ontwikkelde landen is er behoefte 

aan maatregelen om het in dienst nemen van mensen met beperkingen voor werkgevers 

aantrekkelijker te maken. Werkgevers en arbeidsconsulenten zouden gezamenlijk de 

arbeidsmogelijkheden van, en gewenste werkaanpassingen voor werknemers met een 

dwarslaesie moeten onderzoeken om zo een optimale arbeidsinzet mogelijk te maken.

Zowel in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen zouden in verschillende fasen 

van het revalidatieproces interventies gericht op terugkeer naar werk moeten worden 

ingezet. Revalidatie zou niet alleen gericht moeten zijn op fysiek herstel, maar ook 

op maatschappelijke re-integratie. Arbeidsrevalidatie en mogelijkheden voor om- en 

bijscholing moeten worden uitgebreid om terugkeer naar werk en wellicht een hoger 

beroepsniveau te realiseren. In ontwikkelingslanden, waar veelal sprake is van informele 

arbeid, de arbeidsrevalidatie zou gericht moeten zijn op het starten van zelfstandige 

arbeid na afronding van de revalidatie. Vanwege het belang van sociale steun zou ook 

aandacht moeten worden besteed aan het vergroten van sociale vaardigheden van 

mensen met een dwarslaesie. Familieleden moeten bij het revalidatieproces worden 

betrokken zodat zij de specifieke behoeften van de persoon met een dwarslaesie 

begrijpen en in staat zijn om ook na ontslag uit de revalidatie steun te blijven bieden.

Wat betreft onderzoek, is interventieonderzoek nodig dat gericht is op participatie in 

arbeid, sociale en religieuze activiteiten, gezien het belang hiervan voor kwaliteit van 

leven. Ook zou onderzoek naar de arbeidssituatie van mensen niet alleen gericht moeten 

zijn op het hebben van werk, maar ook aandacht moeten hebben voor de kwaliteit en 

duurzaamheid van werk. Meer onderzoek in ontwikkelingslanden is nodig aangezien de 

meeste dwarslaesies in die delen van de wereld ontstaan, met specifieke uitkomstmaten 

en methoden om ook uitkomsten op het gebied van informele arbeid mee te kunnen 

nemen. Evenzo zou verder onderzoek nodig zijn naar het identificeren en veranderen 

van omgevingsfactoren die van belang zijn voor maatschappelijke participatie. 
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Tenslotte, het verhogen van de arbeidsdeelname van mensen met een dwarslaesie in 

ontwikkelde en ontwikkelingslanden vereist langdurige en veelvormige benaderingen. 

Zorgverleners zouden moeten samenwerken met potentiële werkgevers, overheden 

en families om terugkeer naar werk te ondersteunen. Mensen met een dwarslaesie 

moeten de praktische, sociale, psychologische en financiële ondersteuning krijgen voor 

maatschappelijke integratie en verbetering van hun kwaliteit van leven. 
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