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In 2018 ontvingen drie onderzoeksters de Sarcoidose.nl Onderzoeksondersteuning 
(Tegenwoordig de Bouwhuisprijs, vernoemd naar de initiator van onze vereniging). 
Eerder besteedden we al aandacht aan het onderzoek naar ondersteuningsbehoeften; 
de psychosociale begeleiding van patiënten en partners. In deze SarcoScoop leest u 
over de twee andere prijswinnende onderzoeken: Sarcoïdose en arbeidsparticipatie en 
Biomarkers bij sarcoïdose.
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Aan dit onderzoek werkten:

Sarcoïdose komt in het algemeen voor bij relatief 

jonge mensen die meestal volop in het arbeidsproces 

zijn. De hoeveelheid klachten waarmee sarcoïdose 

gepaard gaat, zoals verminderde spierkracht, 

conditieverlies, pijn, extreme moeheid, en geheugen- en 

concentratieproblemen1,2,3 leidt regelmatig tot problemen 

met arbeidsparticipatie en vermindering van de 

belastbaarheid.4 

In de Werkscan, een online vragenlijst voor het meten 

van je werkvermogen (‘in hoeverre kan iemand zijn of 

haar werk fysiek en geestelijk aan, nu en in de toekomst’), 

scoort 97% van de sarcoïdosepatiënten geen voldoende. 

Voor het merendeel van de patiënten was het volhouden 

van hun werk een grote opgave, die gepaard ging met 

veel opofferingen op voornamelijk het sociale vlak en 

het gezinsvlak. Sarcoïdose leidt dan ook niet zelden tot 

langdurig ziekteverzuim en een traject van keuringen 

waarbij de mentale en fysieke belastbaarheid worden 

beoordeeld. 

Begin 2017 kwam vanuit de patiënten het signaal dat zij 

tijdens zo’n keuringstraject regelmatig tegen verschillende 

problemen aanlopen, waarvan zich ongehoord en 

onbegrepen voelen één van de meest gehoorde klachten 

is. Daarop is een vragenlijst samengesteld om de 
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problemen te inventariseren die sarcoïdosepatiënten 

ervaren in relatie tot hun werk. Op deze vragenlijst is 

massaal gereageerd, wat des te meer het belang van dit 

onderzoek onderschrijft.

Resultaten

Van de 870 respondenten bleek 38% te maken te hebben 

gehad met keuringen door het UWV; 427 patiënten 

gaven aan niet gekeurd te zijn. De overige 115 patiënten 

vielen buiten onze onderzoekspopulatie. Ten tijde van 

het invullen van de survey zat 17% in de eerste twee 

jaar van de periode van ziekmelding, was 28% volledig 

arbeidsongeschikt verklaard en 13% gedeeltelijk. 

Van de mensen die op het moment van de vragenlijst nog 

werkten en niet waren afgekeurd, gaf 69% aan het werk 

regelmatig te zwaar te vinden en zich vaker kort- dan wel 

langdurend ziek te melden ten gevolge van de sarcoïdose. 

Van de gekeurde mensen voelde 37% zich niet gehoord 

of serieus genomen tijdens de keuringen en 10% had 

wisselende ervaringen. Achtendertig procent van 

die groep was het niet eens met de uitkomst van de 

keuring; hiervan heeft 75% bezwaar aangetekend of een 

herkeuring aangevraagd. 

Uitspraken van ondervraagde gekeurde 

sarcoïdosepatiënten

•  'Ik werd voortdurend behandeld alsof ik niet 

wilde werken, en bij mij (en ongetwijfeld bij de 

meeste zieken) is het probleem eerder dat ik zo 

graag wil werken dat ik geneigd ben mijn ziekte te 

onderschatten.' 

•  'Wat ik gemist heb bij het UWV is een stuk 

menselijkheid. Ik voelde me weggezet als de 

zoveelste die kwam proberen om een uitkering te 

regelen.' 

•  'De verzekeringsarts zou meer moeten kijken naar 

de persoonlijke situatie van de patiënt; mij werd 

bijvoorbeeld gezegd dat ik typiste zou kunnen 

worden, ondanks dat ik problemen heb met mijn 

handen door dunne vezelneuropathie en ik bovendien 

dyslectisch ben. Voor mij compleet onbegrijpelijk hoe 

ze tot zo’n conclusie konden komen, maar voor het 

UWV volstrekt logisch.' 

•  'Volgens de UWV-arts is extreme vermoeidheid 

door sarcoïdose niet genoeg voor een hoog 

afkeuringspercentage. De beschikbare energie moet 

je besteden aan werk. Hoe je het verder thuis redt, is 

niet het probleem van het UWV.' 

•  'De UWV-arts bagatelliseerde mijn klachten,  

omdat mijn longfunctie nog goed is.'

•  'De UWV-arts zei op sarcastische toon dat 

Koning Willem-Alexander het ook heeft gehad, 

en dat hij weer genezen was.'

•  'Bedrijfsartsen en keuringsartsen zouden meer 

kennis van sarcoïdose moeten hebben, zodat ze 

ons beter begrijpen. Het lastige van sarcoïdose 

is dat je nooit weet wanneer het toeslaat: de 

vermoeidheid en benauwdheid zitten je altijd op 

de hielen en dat maakt de toekomst zo onzeker. 

Sarcoïdose is grillig en gaat gepaard met goede 

en extreem slechte dagen.' 

•  'Het contact tussen verzekeringsartsen en 

behandelend specialisten kan beter en sneller 

verlopen. Het lijntje moet korter!' 

•  'Er is behoefte aan betere uitleg over het te 

volgen traject, het verloop van de keuringen 

en de rol van de functionele mogelijkhedenlijst 

(FML).'



26  SarcoScoop

Bouwhuisprijs 2018

De belangstelling  
voor alternatieve 

geneeswijzen groeit

1.  Drent M, et al. Consequences of sarcoidosis.  

Clin Chest Med 2015; 36(4): 727-37. 

2.  Elfferich MDP, et al. Everyday cognitive failure 

in sarcoidosis: the prevalence and the effect of 

TNF {alfa) treatment.  

Respiration 2010; 80: 212-19.  

3.  Hendriks C, et al. Everyday cognitive failure 

and depressive symptoms predict fatigue in 

sarcoidosis: A prospective follow-up study. 

Respir Med 2017: 138S:S24-S30. 

4.  Drent M, Hendriks C, et al. Sarcoidosis-

associated disability. In: Sarcoidosis: a 

clinician’s guide. Editors: RP Baughman and  

D. Valeyre Elsevier. ISBN: 987-0-323-54429-0. 

2019; pgn 257-264. 

5.  Hendriks C, et al. Sarcoidosis and work 

participation: the need to develop a  

disease-specific core set for assessment of 

work ability. Lung 2019 May 17. doi: 10.1007/

s00408-019-00234-3.

6.  Kroneman H Wetenswaardigheden en 

misverstanden: rol UWV artsen bij keuringen. 

Ild care today 2018; 11 (21): 22 – 25. 

Literatuur

Een groot deel van de 
gekeurde mensen voelt zich 

niet gehoord

Er is behoefte aan een 
definitie van belastbaarheid

Arbeidsparticipatie is topsport  

voor menig chronisch zieke

Zoals uit onze resultaten blijkt, voelde een groot deel van 

de gekeurde mensen zich niet gehoord. Mogelijk komt 

dit doordat keuringsartsen, ten onrechte, sarcoïdose 

voornamelijk als een longprobleem beschouwen en de 

belastbaarheid van cliënten vooral bepalen aan de hand 

van hun longfunctie. Echter, een normale longfunctie 

sluit verminderde belastbaarheid niet uit. Daarnaast 

lijkt de beperkte kennis en aandacht van keuringsartsen 

voor 'andere klachten' dan longspecifieke problemen 

een oorzaak voor de negatieve ervaringen van gekeurde 

mensen. Zoals bij veel chronische aandoeningen is 

vermoeidheid één van de grootste problemen van 

patiënten met sarcoïdose. Daarnaast kampen patiënten 

vaak ook met concentratie- en geheugenproblemen, wat 

hun belastbaarheid negatief beïnvloedt.2,3 

Hoewel factoren als moeheid en concentratie- en 

geheugenproblemen lastiger objectiveerbaar zijn, is 

het meewegen van deze 'minder makkelijk meetbare 

ziektegerelateerde problemen' in het keuringsoordeel van 

groot belang. 

Gevalideerde instrumenten als de 

vermoeidheidsvragenlijst (FAS), de vragenlijst subjectief 

cognitief functioneren (CFQ) en de vragenlijst dunne vezel 

neuropathie (SFNSL) kunnen hierbij ter ondersteuning 

worden gebruikt.1,2,3 De volledige resultaten van het 

onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het internationale 

tijdschrift LUNG.5 Tevens is recent een reactie van dr. 

Herman Kroneman6, medisch adviseur bij het UWV, 

verschenen waarin hij uitlegt dat een deel van de ervaren 

problemen een gevolg blijken te zijn van de wet- en 

regelgeving in Nederland. Het is van belang dat cliënten 

deze wetten kennen om onnodige misverstanden te 

voorkomen.6 

Toekomst

In samenwerking met het UWV en Sarcoïdose.nl wordt 

op dit moment gekeken waar verbeteringen kunnen 

worden doorgevoerd. Wij pleiten hierbij voor het 

opnemen en laten meewegen van functionele testen als 

de zes-minuten-looptest, spier- en inspanningstesten en 

gevalideerde instrumenten als de FAS, CFQ en SFNSL in 

het keuringsoordeel. Daarnaast wordt gewerkt aan het 

organiseren van masterclasses voor verzekeringsartsen 

om de kennis omtrent sarcoïdose onder deze doelgroep  

te vergroten. Een eerste groep, bestaande uit  

UWV-bezwaarartsen, heeft afgelopen maart 2019  

aan nascholing deelgenomen. 

Wij hopen dat het gekozen tweesporenbeleid ertoe leidt 

dat sarcoïdosepatiënten zich beter gehoord voelen tijdens 

keuringen, en keuringsartsen beter in staat zijn een juiste 

inschatting te maken van de belastbaarheid van hun 

cliënten.


