Chronisch ziek en werk: cijfers, belemmeringen, werkvermogen en betekenis
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De betekenis van werk

Nederland telt 5,3 miljoen mensen met een chronische ziekte, dat is

Chronisch zieken hebben extra uitgaven vanwege hun gezondheid.
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Inkomen

Het aantal chronisch zieken neemt toe, maar tegelijk voelt men zich
gezonder. De beleving van gezondheid bepaalt veel meer of iemand
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participeert in arbeid dan de ziekte zelf, zo blijkt uit onderzoek.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben gemiddeld
een lager inkomen dan de algemene bevolking. Gemiddeld bedroeg
het - zelf gerapporteerde - besteedbaar inkomen in 2011 1.427 euro
per maand (berekend voor een eenpersoonshuishouden).

Belemmeringen chronisch zieken in loondienst
Zingeving

• Onvoldoende zicht op de inkomensgevolgen na de diagnose

Maatschappelijk
participeren

• Gebrek aan mogelijkheden om het werk aan te passen
• Moeilijk inzicht in abstracte wet- en regelgeving.
Wat is relevant?
• Gebrek aan begrip bij werkgevers of collega’s
• Extra moeilijk om in economische crisis betaald werk te krijgen

Tip
De Denkhulp Werk en Chronisch ziek geeft antwoorden en tips bij

• De eigen gezondheidstoestand

Werkzoekend en arbeidsongeschikt

vragen over werk, inkomen, je rechten en plichten.
Ga naar: www.denkhulpwerkenchronischziek.nl

Aan het werk

Een vijfde (20%) van de mensen met een chronische ziekte of lichamelijk
beperking die in 2013 geen werk had, zou wel een betaalde baan willen
hebben. Bijna 30% van hen is volledig arbeidsongeschikt verklaard. 55%

In 2013 werkte een kwart (26%) van de mensen met een
chronische ziekte of (matige tot ernstige) lichamelijke

Bronnen

beperkingen van 15 t/m 64 jaar tenminste 12 uur per week,

• Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2015

in de algemene bevolking was dat twee derde (66%).

• Nivel, 2013 en 2015

ervaart problemen bij het zoeken en vinden van werk.

• RIVM, 2014
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