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Onderwerp van het onderzoek 
 
Naast alle medische aspecten van een ziekte, zoals b.v. diagnose, behandeling en 
medicijngebruik krijgen patiënten vaak te maken met negatieve maatschappelijke 
en sociale aspecten als gevolg van hun ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van 
wonen, werken, vervoer en inkomen. Op dit moment wordt binnen de 
Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) relatief weinig aandacht besteed 
aan deze onderwerpen. 
 
Het bestuur van de HVN was benieuwd naar de ervaringen van 
hemochromatosepatiënten op het gebied van maatschappelijke en sociale 
aspecten. Daarom is in een enquête aan hemochromatosepatiënten gevraagd naar 
de negatieve aspecten op het gebied van het maatschappelijk en sociaal 
functioneren. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal de HVN in de 
toekomst meer aandacht besteden aan deze onderwerpen, bijvoorbeeld tijdens 
bijeenkomsten, op de website en in het kwartaalblad IJzerwijzer. 
 
Om meer inzicht te krijgen in deze ervaringen heeft de HVN via de nieuwsbrief een 
vragenlijst gestuurd aan alle hemochromatosepatiënten met een bij de HVN 
bekend emailadres. 
 
In de vragenlijst zijn 13 vragen opgenomen, waarbij gevraagd is naar negatieve 
ervaringen op het gebied van: 

- werk en werkplek 
- toegankelijkheid gebouwen 
- openbaar vervoer 
- OV-chipkaart 
- (regio)taxi 
- betalingsverkeer 
- WMO-voorzieningen 
- UWV 
- verzekeringen/hypotheek 
- pensioenen 
- woonlasten 
- belastingteruggave 
- overige negatieve ervaringen 

 
Per vraag kon de respondent één of meer opmerkingen plaatsen. 
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Resultaten van het onderzoek 
 
 
De vragenlijst is gestuurd aan 851 hemochromatosepatienten. 
 
Er zijn 256 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen, een respons van 30% 
 
Van de ingevulde vragenlijsten hebben 85 respondenten minimaal 1x “ja” ingevuld, 
dit is 33% van de retour ontvangen vragenlijsten. 
 
 
 
vraag hebt u negatieve ervaringen m.b.t. aantal “ja” percentage 

1 werk en werkplek 41 16 % 
2 toegankelijkheid gebouwen 17 7 % 
3 openbaar vervoer 14 5 % 
4 OV-chipkaart 2 1 % 
5 (regio)taxi 1 <1 % 
6 betalingsverkeer 2 1 % 
7 WMO-voorzieningen 5 2 % 
8 UWV 14 5 % 
9 verzekeringen / hypotheek 18 7 % 

10 pensioenen 7 3 % 
11 extra woonlasten 7 3 % 
12 belastingteruggave 20 8 % 
13 overige negatieve ervaringen 35 14 % 
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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen  
 
vraag 1: werk en werkplek 
 

• de klachten leiden tot beëindigen werkzame leven (10 x) 
o ziektewet en ontslag (1) 
o geheel afgekeurd (3) 
o gedeeltelijk afgekeurd (3) 
o contract wordt niet verlengd (1) 
o (eerder) stoppen met werken (2) 

• de klachten, zoals vermoeidheid en inspanningsklachten worden niet erkend 
en/of begrepen door bedrijfsarts en werkgever (15 x) 

• fysieke hinder op de werkplek (vermoeidheid, pijn) (15 x) 
• onbegrip bij collega’s (5 x) 
maar ook ……. 
• diagnose gesteld na het stoppen met werken (6 x) 
• positieve benadering (3 x) 

o in overleg met fysiotherapeut werkwijze aangepast (1) 
o afgelopen 14 jaar met plezier gewerkt, hemochromatose was 

nooit een probleem (1) 
o niemand wist van mijn hemochromatose (1 x) 

 
 
Vraag 2: toegankelijkheid gebouwen 
 

• trappen (9 x) 
• problemen met de entree (4 x) 
• toegang voor scootmobiel / rollator (3 x) 

 
 
Vraag 3: openbaar vervoer 
 

• instap bij bus en trein (3 x) 
• lang staan / grote afstanden lopen (5 X) 
• aankomst- en vertrektijden te strak op elkaar (4 x) 
• ik heb geen ervaring met de rollator, bang dat ik geweigerd word (1 x) 

 
 
Vraag 4: OV-chipkaart 
 

• verschillende vervoersbedrijven met verschillende procedures (1 x) 
• een Voor Elkaar Pas bij Arriva. Een begeleider mag gratis mee (1 x) 
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Vraag 5: (regio)tax 
 

• ik krijg geen pas van de gemeente (1 x) 
• ik ben er erg blij mee, al moet je soms lang wachten (2 x) 

 
 
Vraag 6: betalingsverkeer 
 

• ik kan slecht het pasje uit het apparaat krijgen (1 x) 
• betaalautomaten zitten net te hoog (1 x) 

 
 
Vraag 7: WMO-voorzieningen 
 

• geen financiële vergoeding voor de voorzieningen (2 x) 
• optisch geen gebrek, dus is het erop gericht om af te wijzen (1 x) 

 
 
Vraag 8: UWV 
 

• geen erkenning van de ziekte (7 x) 
• het UWV is gericht op de regels, niet op de patient. Negatieve ervaringen, ze 

luisteren niet (5 x) 
maar ook ….. 
• Ik heb 50% wia.  Was geen uitleg nodig bij keuring. Arts was volledig op de 

hoogte van hemochromatose (1 x) 
• Ik ben nu gepensioneerd, maar toen destijds hemochromatose werd 

gediagnosticeerd begrepen ze niet wat de ziekte inhield. Door de internist in 
te schakelen is dit opgelost (1 x) 

• Na onderzoek door UWV is aangegeven dat ik maximaal 24 uren mag werken 
(1 x) 

 
 
Vraag 9: verzekeringen / hypotheek 
 

• hogere premie (8 x) 
• uit voorzorg verander ik niet van verzekeraar of vraag ik maar geen nieuwe 

verzekering aan (4 x) 
• problemen met afsluiten verzekering / hypotheek (2 x) 
• Mijn ziektekostenverzekeraar vergoedt niet mijn lidmaatschap van de HVN. 

Ze zien mij niet als chronisch ziek (1 x) 
• Er zijn in het verleden wel eens vragen gesteld door de bank. Vragen die ze 

niet behoren te stellen (1 x) 
• Hemochromatose staat al geruime tijd op "de lijst Borst", waardoor mijn 

ziektekostenverzekeraar de kosten voor fysiotherapie nog maar matig 
vergoed (1 x) 

• door gebruik van medicatie is het eigen risico snel op (3 x) 
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Vraag 10: pensioenen 
 

• door arbeidsongeschiktheid wordt minder pensioen opgebouwd (4 x) 
o ik kan mijn pensioen niet eerder laten ingaan omdat de 

pensioenverzekering mijn premie betaalt omdat ik afgekeurd ben (1 x) 
o doordat ik uiteindelijk 100% arbeidsongeschikt werd is mijn huidige 

pensioen veel te laag (1 x) 
o doordat ik gestopt ben met werken bouw ik ook geen pensioen meer 

op (1 x) 
o Mijn werkgever heeft mij begeleid tot aan het UWV. Zij hadden mij er 

op moeten attenderen dat de pensioenopbouw kan doorgaan. Zij 
hebben dit echter nagelaten en dan geven ze niet thuis. Ik ben 
financieel niet bij machte om hier een rechtszaak van te maken (1 x) 

• toen ik nog werkte is mij ooit deelname aan een pensioenverzekering 
geweigerd (1 x) 

 
 
Vraag 11: extra woonlasten 
 

• hogere vaste lasten (3 x) 
 
 
Vraag 12: belastingteruggave 
 

• komen niet in aanmerking voor een vergoeding (11 x) 
• aderlaten wordt niet vergoed door de ziekteverzekering (1 x) 
• hulpmiddelen worden niet meer vergoed, belastingklimaat is erg "anti-ziekte" (1 x) 

 
 
Vraag 13: overige negatieve ervaringen 
 

• vooroordelen / weinig begrip in de familie- en kennissenkring (17 x) 
o het is zeer moeilijk uit te leggen wat deze ziekte inhoudt 
o er zijn vooroordelen omdat ik wat moeilijk loop. Omdat het wat langer 

duurt voordat ik iets kan benoemen 
o kan ik niet onder woorden brengen 
o maatschappelijk ziet men je alleen als het goed gaat en niet als je op 

bed ligt. 
o in de vriendenkring was de algemene reactie "is dat nu nog niet over" 
o het energieniveau is lager dan bij andere mensen. Krijg je vaak 

commentaar op. Ze beseffen niet dat dit een reden heeft. Ik wil voor 
100% meedraaien, maar dat lukt niet 

o moeheid en pijn wordt vaak afgedaan als zijnde dat iedereen wel eens 
moe is of pijn heeft. 

o ijzerstapeling en de gewrichtsklachten worden niet zo serieus 
genomen 
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o mijn omgeving snapt niet waarom ik slecht loop en mij altijd verplaats 
in een scootmobiel 

o in de vriendenkring heeft men soms weinig begrip voor mijn klachten. 
De diagnose voor mijn klachten is dan vaak "je wordt nu eenmaal een 
dagje ouder" 

o ja, er zijn diverse negatieve ervaringen in sociale contacten. Sommige 
van eigen familieleden geloven niet dat ik ziek ben. Er is immers aan 
de buitenkant niets van te zien? Ik schaam mij soms als ik ondanks 
alles toch wat klussen in huis oppak of een fietstocht maak "je was 
toch ziek....?" 

o aderlaten is net als bloed geven, dacht iemand. Echter veel vaker en 
daardoor ben je snel vermoeid. Hier houdt niet iedereen rekening mee, 
ook al leg je het uit. 

o omgeving begrijpt het niet omdat ze niet zien dat ik ziek ben 
o omdat je er gezond uitziet begrijpen veel mensen niet wat en hoe je 

dagen zijn 
o je wordt niet serieus genomen, omdat er uiterlijk niets te zien is 
o door steeds slechtere conditie van de gewrichten wordt je toch een 

soort "buitengesloten" om aan bepaalde activiteiten deel te gaan 
nemen. 

o je komt zo ongeloofwaardig over, omdat het de ene dag beter gaat 
dan de andere. 

• vermindering van sociale contacten (5 x) 
o vermindering van sociale contacten 
o het sociale aspect: het onbegrip, de machteloosheid. Het is niet uit te 

leggen dat je door deze ziekte snel moe bent en veel pijn hebt. 
o door medische beperkingen minder en beperktere contacten 
o het is de voortschrijdende artrose die mij steeds meer beperkt, wat 

ook zijn invloed heeft op sociale aspecten. 
o soms, op sociaal gebied 

• onbegrip bij specialisten en huisarts (5 x) 
o artsen zien vaak niet hoe complex deze aandoening is, omdat er aan 

de buitenkant niet veel te zien is 
o mijn internist gaat daar verder ook niet op in. Dat moet ik zelf maar 

uitzoeken 
o veel mensen, waaronder zelfs specialisten, weten heel weinig van de 

klachten die je ondervindt. Vermoeidheid weten ze wel, maar verder 
niets 

o specialist vindt dat de huisarts de controles wel kan doen 
o een huisarts waar je niets aan hebt 

• doneren bij de bloedbank wordt niet gesteund vanuit de reguliere hulp. Ziekenhuis 
werkt hier niet aan mee (2 x) 

• ik heb een ferritinegehalte van 670. Ben 84 jaar en kom niet in aanmerking 
voor aderlatingen gezien mijn leeftijd. Ik heb wel uitgebreid onderzoek gehad 
in het ziekenhuis met DNA-onderzoek en een MRI-scan (1 x) 

maar ook …… 
• gelukkig geen negatieve ervaringen (3 x) 
• negatieve ervaringen heb je niet gauw met een positieve instelling (1 x) 


