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‘IK HAD MIJ VEEL KWETSBAARDER 
MOETEN OPSTELLEN’

Hoe is het om als re-integratiecoach 
zelf 100 procent te worden 

afgekeurd? Het overkwam Marja 
van Wissen (38) uit het Limburgse 
heuvelland. Sinds haar 18de heeft 

ze artritis psoriatica. Jarenlang 
wist ze door een combinatie van 

medicijnen en een gezonde 
levensstijl haar ziekte redelijk 

onder controle te houden en 
kon ze blijven studeren en 

werken. Maar vijf jaar  
geleden veranderde alles.
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MEER DAN REUMA

REUMALEEFT
Marja van Wissen besloot om alle kennis en deskundigheid die ze 
heeft opgedaan als re-integratiecoach te combineren met haar 
persoonlijke ervaring als reumapatiënt. Ze startte de blog 
ReumaLeeft.com, waarop ze informatie en levensverhalen deelt 
over werken met reuma, haar dagelijkse leven met reuma en re-
integreren als je reuma hebt. Ook neemt ze deel in de Commissie 
Onderzoeksvoorstellen van ReumaNederland en adviseert ze haar 
gemeente op het gebied van sociale vraagstukken.

lijkste groep patiënten. Juist omdat ze 

weten wat het is om aan de andere kant 

van de tafel te belanden. Gedurende 

mijn re-integratietraject heb ik te maken 

gehad met vijf managers en twee be-

drijfsartsen. Dat hele proces heb ik als 

zeer stressvol ervaren. Maar aan de bui-

tenkant was niets aan mij te zien. Ik zag 

er verzorgd uit, lakte mijn nagels, maakte 

mijzelf op en toonde de buitenwereld niet 

hoe ziek ik eigenlijk was. Het gevolg was 

dat mijn collega’s en managers dachten 

dat het allemaal wel meeviel met mijn 

gezondheidsproblemen. Ze zagen wel 

dat ik minder op kantoor kwam, maar 

ook dat ik mijn werk gewoon uitvoerde 

op de momenten dat ik aanwezig was. 

Wat ze niet zagen, is dat eenvoudige 

handelingen als opstaan, mijzelf dou-

chen, aankleden en ontbijten mij zoveel 

energie kostten dat ik moest rusten voor-

dat ik in de auto kon stappen om naar 

kantoor te rijden. Waar ik vervolgens 

weer een half uur moest bijkomen van de 

reis.”

In 2018 werd ze volledig afgekeurd, tot 

grote verbazing van haar werkgever. 

Achteraf gezien denkt ze dat ze veel 

meer openheid had moeten geven op 

haar werk. “Ik had mij veel kwetsbaarder 

moeten opstellen, mij eerder ziek moeten 

melden en duidelijker moeten toelichten 

wat het betekent om met een ziekte als 

reuma te leven. Het werk als re-integratie-

coach betekent dat je zware gesprekken 

voert met mensen. Gesprekken waarbij je 

je concentratie voor de volle 100 procent 

nodig hebt. Maar als je voortdurend pijn 

in je gewrichten hebt, jezelf dodelijk ver-

moeid voelt en misselijk bent van de me-

dicatie, is het onmogelijk om die concen-

tratie op te brengen. Dat had ik duidelij-

ker kunnen uitleggen”, zegt ze terugblik-

kend.

Wie is Marja zonder werk?
Marja vindt dat er in Nederland te veel 

waarde wordt gehecht aan het hebben 

van werk. “Als ik op een verjaardag ben, 

is een van de eerste vragen die mij wordt 

gesteld ‘Wat doe je voor werk?’. Het is 

bijna alsof je werk bepaalt wie je bent 

als persoon. Alsof je werk je identiteit is. 

Ik realiseer mij dat ik er zelf ook altijd op 

deze manier tegenaan heb gekeken. 

Toen ik mijn werk verloor, moest ik echt 

op zoek naar een nieuwe identiteit. Wie 

is Marja zonder werk? In landen als Italië 

wordt er veel minder belang gehecht aan 

je professionele leven. Mijn Italiaanse 

zwager bijvoorbeeld heeft mij nog nooit 

naar mijn werk gevraagd. Wel naar hoe 

het met mijn familie gaat, welke religie ik 

aanhang en hoe het is om in een woon-

plaats als de mijne te leven. Ik weet nu 

inmiddels dat het voor mij belangrijk is 

om dingen te doen waar ik gelukkig van 

word, om mijzelf te richten op wat er wel 

mogelijk is en om te genieten van kleine 

dingen.”

Ruim tien jaar werkte ze in het veld van 

arbeid en gezondheid. “Ik ben re-integra-

tieconsulent geweest, werkcoach en pro-

jectcoördinatie van projecten op het ge-

bied van arbeid en re-integratie. Leuke 

uitdagende functies waar ik veel energie 

in heb gestoken.”

Al dat harde werken begon vijf jaar gele-

den zijn tol te eisen aan haar gezond-

heid. Marja: “Mijn reuma begon op te 

spelen. Ik kreeg steeds vaker last van 

ontstekingen en voelde mij ontzettend 

vermoeid. De reumatoloog paste de me-

dicatie aan. Ik heb het hele behandelpro-

tocol doorlopen maar het mocht niet ba-

ten: weinig effect en veel last van bijwer-

kingen. Ik werd bijvoorbeeld heel misse-

lijk van de biologicals. Toch bleef ik ge-

woon doorwerken. Niemand meldt zich 

met plezier ziek en dat gold ook voor 

mij. Ik wilde niet opgeven en zo kwam ik 

zelf in de situatie terecht van de mensen 

die ik professioneel begeleidde.”

Niets aan de hand
Net als veel mensen met reuma probeer-

de Marja haar ziekte te negeren en deed 

ze op haar werk lange tijd alsof er niets 

aan de hand was. Marja: “Therapeuten, 

coaches en consulenten vormen de moei-

JUDITH URBAN
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