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Doordat haar dochter destijds een ernstig ongeluk kreeg 
en daarna corona kwam, kon ze het werken niet meer 
opbrengen.

Schouders eronder en door … of toch niet
In juni begon Jolanda toch weer met werken door het 
rustig aan op te bouwen, een paar uurtjes per dag. Helaas 
werd ze in juli erg ziek. Ze kreeg hoge koorts en is op de 
spoedeisende hulp terechtgekomen. De oorzaak bleek 
een ontstoken kies en kaakholteontsteking. Tot december 
heeft ze niet kunnen werken. Na de draad van werken 
toch weer opgepakt te hebben, volgde een voetoperatie, 
waardoor ze zich weer ziek moest melden. En zo ging het 
op en af. Intussen had ze al aangepast werk, maar dat 
voelde niet zo fi jn. Er werd erg op haar gelet en het voelde 
alsof ze behandeld werd als een kleuter. Als secretaresse 
aan de balie van de intensive care mocht ze toen verder 
re-integreren. Dit ging goed, totdat ze in september weer 
ziek werd door een ontstoken cyste in haar kaakholte.

Herkeuring
In februari van dit jaar kwam de herkeuring bij het UWV. 
Een spannend moment, want je hoopt niet dat je afgekeurd 
wordt. Toch kwam de arbeidsdeskundige met dit bericht. 
Het enige lichtpuntje dat ze had, was dat ze, omdat ze 
deels in de WAO zat, nu volledig in de WAO terecht kwam 
en daarmee mag je wel werken. Weliswaar boventallig of 
op een re-integratieplek, maar toch … het is werk.

Haar loopbaancoach zocht een geschikte plek voor 
haar. Die leek gevonden te zijn, totdat bleek dat er een 
urenbeperking gold voor Jolanda en ze geen 8 uur per 
dag mocht werken. Dit baantje ging dus aan haar neus 
voorbij. Uiteindelijk is het niet gelukt om passend werk 
te vinden en krijgt Jolanda ontslag per 1 juli. Haar laatste 
werkdag was een drama; alles ging mis, ze had een 
moeilijk gesprek met HR en haar leidinggevende en na 
afl oop van de dag had ze een positieve coronatest 
in handen.

Jolanda: “Het voelt alsof alles je wordt ontnomen. Je 
werk, je collega’s, je eigen-ik zijn, je ritme. Ik voel me 
afgeschreven en nutteloos. Ik werkte zo graag …”

Regelwerk en administratieve rompslomp
Voor het hele traject geldt dat het een eenzame weg 
is. Gelukkig trof Jolanda een fi jne bedrijfsarts met 
wie ze goed contact had. De gesprekken met haar 
leidinggevende en HR leverde altijd meer stress op. 
Zoiets blijft toch spannend, want wat ga je te horen 
krijgen? De meeste gesprekken heeft ze alleen gedaan. 
Eén keer heeft ze iemand meegenomen. Achteraf zegt ze 
dat ze dit vaker had moeten doen. Ook de administratieve 
rompslomp zorgde voor een hoop stress. Je moet alles 
zelf regelen, overal achteraan bellen en goed voor jezelf 
opkomen. Ze heeft hierin wel lotgenotencontact gemist. 
Ze kende niemand die in dezelfde situatie zit of heeft 
meegemaakt. Ze is later aangehaakt bij het project 
arbeidsparticipatie van BijnierNET, maar voor haar 
kwamen de tips en trucs te laat.
Wel heeft ze voor het gesprek bij het UWV voor de 
herkeuring contact gezocht met de contactpersoon 
van de bijniervereniging. Dat leidde tot een openhartig 
gesprek, waarbij ze enkele bruikbare tips heeft gekregen. 

Wennen aan een nieuwe situatie
Alhoewel Jolanda geen stilzitter is, moet ze erg wennen 
aan haar nieuwe situatie. Ze zit nog vol in het rouwproces 
en kan de situatie maar moeilijk accepteren. Het gat 
waar ze invalt, is enorm. Iedereen kan wel zeggen dat 
het volkomen logisch is met haar ziektepakketje, maar 
zelf is ze daar nog niet van overtuigd. Ze voelt zich nog 
boos en gefrustreerd en vind het eigenlijk nog gewoon 
onterecht dat ze is afgekeurd. Ze snapt natuurlijk ook wel 
dat dit een fase is en dat ze straks een andere invulling 
gaat geven aan haar leven. Vrijwilligerswerk is een goede 
optie. Maar eerst moet ze berusting vinden.
Haar loopbaancoach, die tevens medisch psycholoog is, 
helpt haar daarbij door haar te begeleiden naar het niet-
werken en een andere invulling te geven aan het 
dagelijks leven.

Wil je reageren op het verhaal van Jolanda? 
Stuur dan je mail naar: redactie@nvacp.nl

Alma Leistra
Redactie

Het voelt alsof alles je wordt 
ontnomen. Je werk, je collega’s, 
je eigen-ik zijn, je ritme. Ik voel 
me afgeschreven en nutteloos. 

Ik werkte zo graag …

Na een jarenlange strijd, werd Jolanda Jansen-Verberk 
(54) volledig afgekeurd. Ze vertelt ons over haar strijd 
en hoe moeilijk het is om haar nieuwe situatie te 
aanvaarden.

Diagnose
Samen met haar man en twee dochters woont Jolanda in 
Noord-Limburg. Ze werkte 20 uur per week als medisch 
secretaresse in een academisch ziekenhuis. Voordat ze 
secretaresse werd, werkte ze als ziekenverzorgster, maar 
door een medische beperking kon ze dat werk niet meer 
doen en kwam ze deels in de WAO terecht. Gelukkig 
bleven er nog genoeg uren over om te werken.

Na misschien wel 15 jaar kreeg ze in 2015 de diagnose 
Addison. Ze was vaak ziek en had van jongs af aan al 
astma. Na deze diagnose volgde al snel de volgende: 
Hashimoto (een traag werkende schildklier). En alsof 
het nog niet genoeg is, kreeg ze in 2020 de ziekte EGPA 
ofwel het syndroom van Churg Strauss. Dit zorgt voor 
infecties in het hele lichaam en uitte zich bij haar vooral 
in de bovenste luchtwegen en bijholtes. Allemaal auto-
immuunziektes… maar stoppen of minder werken, was 
voor Jolanda geen optie.

Hollen en stilstaan
Gedurende de afgelopen jaren zijn er veel ziekteperiodes 
geweest. Ze werkte op een drukke afdeling, waar je 
geconcentreerd moest werken. Na afl oop van een 
werkdag merkte ze dat zelfs autorijden een opgave 
was geworden. Soms wist ze gewoon niet meer hoe ze 
thuis moest komen. Ze heeft het nog geprobeerd op 
een andere afdeling, maar daar was ze op enig moment 
overbodig geworden, waardoor ze moest uitwijken naar 
een andere afdeling. Jolanda: ‘Ik moest zo op m’n tenen 
lopen. Ondertussen deed ik enorm mijn best om mijn 
werk zo goed mogelijk te doen.’ In 2019 sprak ze op 
het medisch congres van de bijniervereniging met een 
spreker/arts van het Radboud ziekenhuis; hij sprak daar 
over werk en chronisch ziek zijn.

Hij heeft haar bruikbare tips gegeven, waarop Jolanda is 
gaan praten met haar leidinggevende en de bedrijfsarts. 
Ze was toen nog niet ziek gemeld. Wel heeft de 
bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofi el opgemaakt en op 
basis daarvan is de arbeidsdeskundige aan het werk 
gegaan. Deze gaf al snel aan dat ze er rekening mee 
moest houden dat ze volledig afgekeurd zou worden. 
Dit kwam als een enorme schok binnen. Daar had ze 
nooit rekening mee gehouden! Zo voelde het ook niet 
voor haar. Jolanda is een strijder. Ze zegt ook: “Na een 
mindere periode, volgt een betere en dan kan ik laten 
zien wat ik waard ben. Ik wil gewoon bijdragen aan de 
maatschappij door te werken.”

In de tijd dat dit speelde was ze zoveel mogelijk gewoon 
aan het werk. Na een vakantie in 2020 merkte ze dat 
maar moeilijk bijkwam. Ze probeerde het door een dag 
minder te werken, maar het lukte simpelweg niet. In 
maart 2020 viel ze volledig uit. 

Ervaringsverhaal… 
van afkeuren tot acceptatie, berusting 
en invulling geven aan je leven


