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Voorwoord 
 
 
Na 4,5 jaar intensief werken en een ijzeren discipline lever ik mijn laatste opdracht in: mijn scriptie 
‘Overgang en Werk’. Het onderzoek heb ik uitgevoerd voor De Waerden  
welke ik heb geschreven in het kader voor de afronding van de HBO-opleiding Human Resource 
Management. Van september 2020 tot en met maart 2021 heb ik intensief gewerkt aan dit onderzoek 
en het schrijven van mijn scriptie. Dit onderzoek is bestemd voor de HR-afdeling van De Waerden met 
als doel om de aanbevelingen in dit onderzoek op te volgen, zodat zij de negatieve invloeden omtrent 
de overgang bij hun vrouwelijke medewerkers kunnen reduceren. 
 
Wanneer ik over mijn scriptieonderwerp sprak kreeg ik vaak verbaasde gezichten. Want wie schrijft 
nou een scriptie over de overgang van de vrouw op 28-jarige leeftijd. Mijn stiefmoeder heeft een 
opleiding gedaan tot overgangsconsulent en zij vroeg mij of ik, in januari 2020, mee wilde naar de 
workshop ‘Overgang en Werk voor hrm’ers en leidinggevende’ gegeven door Saron Petronilia. Ik wil 
mijzelf goed ontwikkelen in het vakgebied HR en ik heb mij aangemeld voor deze workshop. Helaas 
was mijn stiefmoeder verhinderd, maar dat weerhield mij niet om naar de workshop te gaan. Die dag 
kreeg ik een zee van informatie binnen wat bij mij de bellen deed rinkelen. De treinrit naar huis, van 
Utrecht naar Alkmaar, was een inspirerende rit volop in gedachten over wat ik allemaal te weten was 
gekomen. In de maanden die volgden ben ik steeds meer gaan lezen over het onderwerp en werd het 
steeds duidelijker dat een organisatie hier iets mee moet doen. Aangezien ik in een organisatie werk 
met het personeelsbestand merendeels bestaande uit vrouwen, was dit een uitgelezen kans om dit 
onderwerp te gaan onderzoeken.  
 
Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp en ondersteuning van anderen. Hiervoor wil 
ik graag de volgende mensen bedanken: 
Allereerst mijn stiefmoeder voor de inspiratie voor dit onderwerp.  
Mijn werkgever, ‘De Waerden’, voor het mogelijk maken van dit onderzoek.  
De respondenten, want zonder hun was het onderzoek nooit tot stand gekomen.  
Marion Stuveling als mijn begeleider vanuit De Waerden voor het meedenken en feedback.  
Nielze Bento als mijn scriptieadviseur vanuit NTI voor de begeleiding en feedback  
Mijn familie en in het bijzonder mijn vriend voor alle ondersteuning.  
 
Ik wens je veel lees- en kennisplezier toe. 
 
Tatjana Kok 
Alkmaar, 27 maart 2021. 
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Samenvatting 
 
 
Dit onderzoek gaat in op de ondersteuning die vrouwen aangeven op het werk nodig te hebben tijdens 
hun fase in de overgang. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij en voor “De Waerden”  
 
De aanleiding voor dit onderzoek is dat uit gesprekken met medewerkers en een teamleider er door 
de HR-afdeling van De Waerden is geconstateerd dat vrouwen moeilijkheden in hun werk ondervinden 
door overgangsklachten die zij ervaren. Ook blijkt uit de verzuimcijfers dat het verzuim tweemaal zo 
hoog is in de leeftijdscategorie van de overgang ten opzichte van andere categorieën. Gezien de ernst 
van de klachten, het hoge aantal vrouwen in dienst en de wens vanuit HR om het onderwerp meer 
onder de aandacht te brengen en handvatten te kunnen bieden, is dit onderzoek gestart.   
 
Het doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te vergaren hoe “De Waerden” vrouwelijke 
medewerkers met belemmerende overgangsklachten kan ondersteunen. Hiervoor is de volgende 
centrale vraag opgesteld: Op welke manier kan “De Waerden” vrouwelijke medewerkers met 
overgangsklachten tijdens hun werk ondersteunen? 
 
Voor het beantwoorden van de centrale vraag is er gebruik gemaakt van methodische triangulatie. Er 
is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, een expertinterview bij de zorgorganisatie Noordwest 
Ziekenhuisgroep (NWZ) en er zijn 15 medewerkers met verschillende functies geïnterviewd.  
 
Literatuuronderzoek wijst uit dat overgangsklachten stress, verminderde werktevredenheid en verlies 
in geloofwaardigheid creëren. In combinatie met een taboe op het onderwerp worden 
overgangsklachten niet als reden voor verzuim opgegeven en passen vrouwen ongunstige coping-
strategieën toe (bijv. harder of meer werken) om negatieve beïnvloeding op werkprestaties te 
verbloemen. Dit leidt tot een hoger ziekteverzuim. Het wordt aanbevolen om een (vitaliteits)beleid voor 
vrouwen in de overgang (45-60 jaar) in te stellen die ingaat op gezond ouder worden en de 
werkomgeving, waarin afspraken staan over ziekteverlof, medische afspraken en flexibele 
verzuimprocedures, zonder aanpassingen in de arbeidsovereenkomst. Ook wordt aanbevolen om 
vrouwen meer controle over de omgeving te geven (bijv. airco), (sanitaire) voorzieningen beschikbaar 
te stellen (bijv. opfrisruimtes) en actief training, begeleiding en advisering rondom het onderwerp aan 
alle medewerkers en bedrijfsarts aan te bieden. 
 
NWZ had als doelstelling het onderwerp de overgang bekendheid en aandacht te geven en 
medewerkers meer kennis over het onderwerp te laten vergaren. Dit deed NWZ door interactieve 
symposiums te organiseren en informatie over de overgang te delen op hun intranet en hun 
vitaliteitsportaal, waarbij als extra kanaal een overgangsapp in de planning staat. Deze aanpak heeft 
tot veel positieve reacties en enthousiasme binnen de organisatie geleid. 
 
De geïnterviewde vrouwen ervaren diverse overgangsklachten die hun belemmeren op hun werk. De 
belangrijkste daarvan zijn: gespannen nerveus gevoel, vermoeidheid of lusteloosheid en snel 
geïrriteerd zijn. Deze klachten overlappen elkaar in hun uiting op hun werk. Dit resulteert dan ook in: 

1. Dat vrouwen minder fysieke en mentale belasting aankunnen. Zij beperken zich liever tot hun 
primaire werkzaamheden. Andere/overige werkzaamheden verhoogt de werkbelasting te veel. 

2. Een opgelaten gevoel hebben in (grote) groepen. Vrouwen vermijden liever sociale contacten 
met veel mensen. 

3. Verlies in geheugen, wat met name administratieve (digitale) taken vermoeilijkt. 
Deze problemen en klachten resulteren dan ook in negatieve emoties, waaronder schaamte, 
onzekerheid, ongemakkelijkheid, onrustig, schuldig, wantrouwend en zwak. De combinatie van de 
overgangsklachten, de uiting daarvan op het werk en de emoties die daarbij gepaard gaan, zorgen 
ervoor dat: 

1. De helft van de vrouwen het idee hebben dat zij tekortschieten in hun werk door hinder van de 
overgangsklachten.  

2. Bijna bij elke vrouw dit invloed heeft op hun werkplezier. 
3. In combinatie met andere factoren (bijv. in het privéleven) verzuim op de loer ligt.  

 
Een deel van geïnterviewde vrouwen geeft aan bewust met hun overgangsklachten op hun werk om 
te gaan, maar een deel voert ook ongunstige copings-strategieën toe, zoals harder en meer werken. 
Een groot deel van de vrouwen geeft ook aan dat ze de klachten niet met hun leidinggevende 
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bespreken, omdat er een taboe op heerst en zij bang zijn voor stigma’s. Vrouwen 
hebben behoefte aan ondersteuning in begrip en erkenning van hun levensfase, een expert waarmee 
zij hun situatie kunnen doornemen en tips ervoor ontvangen, ze willen het gevoel dat ze serieus 
worden genomen, dat er bewustwording en openheid in de organisatie over het onderwerp ontstaat, 
dat hun werk(tijd) flexibeler valt in te delen, ze onderling met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en 
het onderwerp bespreekbaar is. 
 
Geconcludeerd wordt dat het taboe rondom de overgang merkbaar is, dat de overgang verbonden is 
aan negatieve connotaties en dat de overgangsklachten negatieve invloed hebben op de 
werktevredenheid, functioneren en verzuim. Vrouwen geven aan dat zij behoefte hebben aan het 
verbreken van het taboe en de negatieve connotatie, zijzelf en hun omgeving meer kennis over het 
onderwerp krijgen en er begrip en erkenning voor hun levensfase ontstaat.  
 
Het advies voor “De Waerden” is om de negatieve invloeden op het werk die veroorzaakt worden door 
de overgangsklachten te reduceren door vrouwen de gevraagde ondersteuning aan te bieden. De 
aanbevelingen zijn:  

1. Het structureel organiseren van interactieve symposiums; 

2. Het bespreekbaar maken en aandacht geven aan de levensfases waarin iemand verkeerd en 

de impact daarvan in teamvergaderingen; 

3. Het onderwerp ‘de overgang’ introduceren in functioneringsgesprekken; 

4. Het beschikbaar maken van een expert op overgangsgebied voor medewerkers.  

5. Het uitvoeren van alle bovengenoemde adviezen. Dit zal het resultaat versterken.  
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1. Inleiding   
 
 
In dit hoofdstuk staat een omschrijving van de organisatie waar dit onderzoek plaatsvindt. Daarnaast 
wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de aanleiding van het onderzoek en het doel van het onderzoek. 
Ook staat in dit hoofdstuk de centrale vraag en deelvragen. 
 

1.1 Organisatie 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de organisatie ‘De Waerden’. De Waerden valt onder de 
gezondheidszorg met als sector verstandelijke gehandicaptenzorg. De Waerden is in 2003 ontstaan 
uit een fusie van twee zorgorganisaties. De Waerden heeft 375 medewerkers in dienst en heeft 
verschillende locaties van Texel tot IJmuiden. Het hoofdkantoor (centraal bureau) is gevestigd in 
Heerhugowaard. De Waerden biedt ondersteuning aan kinderen, volwassen en ouderen met een 
beperking en gezinnen met (een) ouder(s) met een verstandelijke beperking. De Waerden biedt 
ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding, dagbesteding en wonen. Binnen “De Waerden” 
heerst een open, laagdrempelige en zorgzame cultuur met weinig hiërarchische lijnen. Op dit moment 
is de organisatiestructuur in transitie, zodat de organisatiestructuur beter aansluit bij de missie, visie, 
de omvang van de organisatie en de markt. De organisatiestructuur wordt platter en eenvoudiger 
waardoor het management slagvaardiger gaat werken. 
 
Missie 
“Wij ondersteunen mensen met een beperking in het dagelijkse leven.” (De Waerden, 2020)1 . 
 
Visie 
De Waerden (2020) heeft als visie:  

Ons mensbeeld is dat ieder mens: 

• Ertoe doet en van betekenis is; 

• Kan en mag zijn wie hij is; 

• Een leven lang leert; 

• Zelf keuzes maakt; 

• Eigen verantwoordelijkheid heeft; 

• Gelijkwaardig is aan een ander; 

• Het gewone leven wil ervaren; 

• In samenhang met anderen leeft. 
 
Ambitie 
“De toekomst van De Waerden bestendigen en groeien met het aantal cliënten. De Waerden staat 
bekend als eigentijdse organisatie en aantrekkelijke werkgever.” (De Waerden, 2020). 
 
Doelstellingen 
De Waerden (2019)2 heeft voor 2020 zes doelstellingen opgesteld: 

1. “Indicatie en beschikking op orde”. Iedere cliënt heeft een indicatie of beschikking die 
overeenkomt met de ondersteuning die de cliënt behoeft. De geboden ondersteuning is niet 
meer of minder dan er gefinancierd wordt. 

2. “Iedere cliënt heeft een goed en actueel ondersteuningsplan”. Voor iedere cliënt is er een 
actueel ondersteuningsplan dat voldoende kwaliteit heeft. 

3. “Beeldzorg is integraal onderdeel van de ondersteuning”. Een wijze van ondersteuning, 
aanvullend aan en vergelijkbaar met fysieke ondersteuning. 

4. “Gezonde teams”. Hieronder vallen o.a. het verlagen van het verzuim en de continuïteit van 
zorg verhogen, management en leidinggevende ondersteunen en versterken, huidige 
instrumenten verbeteren en inzet stimuleren. 

5. “Dagbesteding duurzaam  en gezond georganiseerd”. Er is balans tussen inkomsten en 
uitgaven. De groepsgrootte is passend bij de indicaties van cliënten. Er is een visie op de 
dagbesteding en het verbeteren van de kwaliteit van interne dagbesteding,  

 
1 Bron afkomstig van het intranet. Deze is niet publiekelijk toegankelijk. 
2 Bron afkomstig van het intranet. Deze is niet publiekelijk toegankelijk. 
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6. “Implementatie Wet zorg en dwang”. Implementatie van deze wet “regelt 
de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke 
beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).” (Ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport, z.d.) 
 

1.2 Aanleiding onderzoek 
 
In deze paragraaf staat de aanleiding van het onderzoek waarbij er wordt ingegaan op wie de 
betrokkenen zijn bij dit onderzoek, voor wie dit onderzoek wordt gedaan en de randvoorwaarden voor 
dit onderzoek. 
 
Aanleiding onderzoek 
De Waerden heeft een hoog ziekteverzuim in de leeftijdscategorie van 41 t/m 60 jaar van 8%, 
gemeten op januari 2020. In de leeftijdscategorie t/m 40 jaar is dit 4%. Uit gesprekken met enkele 
medewerkers en een teamleider wordt er door de HR-afdeling geconstateerd dat medewerkers 
moeilijkheden ondervinden tijdens het werk, vanwege overgangsklachten. Deze medewerkers geven 
aan last te hebben van overgangsklachten zoals het hebben van een slecht concentratievermogen, 
vergeetachtigheid, opvliegers en slecht slapen. Zij geven aan dat zij zichzelf niet meer herkennen en 
anders reageren in werksituaties, zoals in gesprekken met werkrelaties of de aanpak van een 
werkcasus. Medewerkers geven aan onzeker te zijn over hunzelf, hun functioneren op het werk en 
onzeker te zijn in groepsverband. Zij geven aan dat ze bepaalde werksituaties liever vermijden, zoals 
voor een groep staan, en afhankelijk van de klachten soms een rustmoment nodig hebben, 
bijvoorbeeld vanwege een opvlieger of een black-out. Helaas is dat niet in alle situaties mogelijk, zoals 
bij een vergadering of een crisissituatie met een cliënt. Uit een gesprek met een teamleider blijkt dat er 
vorig jaar tussen teamleiders onderling aandacht is geschonken aan dit onderwerp. Daaruit is 
geconstateerd dat er draagvlak onder de teamleiders heerst om dit onderwerp meer onder de 
aandacht te brengen. De teamleider merkte toentertijd, vanwege bewustwording, op dat binnen haar 
teams moeilijkheden in het werk door de overgang werden ervaren. Helaas is de aandacht daarna 
door andere prioriteiten weggezakt en heeft zij momenteel minder zicht op deze problematiek binnen 
haar teams. Door het taboe op het onderwerp geeft de teamleider aan het moeilijk te vinden om het 
onderwerp tijdens functioneringsgesprekken onder de aandacht te brengen. Graag zou de teamleider 
handvatten en ondersteuning vanuit de afdeling HR aangereikt willen krijgen.  
 
Wijntuin en collega’s (2019, p. 13) geven aan dat bij hun onderzoek overgangsklachten zorgen voor 
stress bij vrouwen om goed te blijven functioneren. Uit een analyse van de Nederlandse 
beroepsbevolking blijkt dat (oudere) vrouwen (45+) vermoeider zijn na hun werk dan jongere vrouwen 
(Verdonk, Hooftman, van Veldhoven, Boelens, & Koppes, 2010). Ook blijkt dat het verzuim onder 
vrouwen in de leeftijdsgroep 45 t/m 55 jaar ten opzichte van mannen in dezelfde leeftijdsgroep hoger 
is, 4,9 verzuimdagen per elke honderd werkdagen bij de vrouwen en 3,7 verzuimdagen per honderd 
werkdagen bij de mannen (Bendien, Van Gemert, Appelman, & Verdonk, 2019, p. 6). Wat de rol van 
de overgang hierin is, is niet bekend. Wel is bekend dat overgangsklachten impact hebben, niet alleen 
op lichamelijk vlak maar ook geestelijk. Tevens is er een verband gelegd tussen overgangsklachten en 
een lager werkvermogen, wat mogelijk het hoger verzuim verklaard (Bendien e.a., 2019, pp. 5–7). 
 
“De Waerden” biedt op het gebied van vitaliteit het volgende aan medewerkers aan: 

• Het is mogelijk om via de zorgverzekeraar IZZ-modules te volgen m.b.t. gezondheid. Ook is 
hier een module over de overgang beschikbaar.  

• Op intranet zijn er tips gepubliceerd over hoe je gezond kunt werken.  

• Medewerkers hebben de mogelijkheid om op een preventief spreekuur te komen bij de 
bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarnaast is er een 
collegiaal opvangteam (COT) die een luisterend oor bieden voor en door collega’s.  

• Ook is het mogelijk om e-learning te volgen op het gebied van gezondheid op het 
opleidingsplatform van De Waerden.  

 
Op basis van bovengenoemde punten en het hoge aantal vrouwen dat werkzaam is in de organisatie 
(334 vrouwen tegenover 41 mannen, waarvan 166 vrouwen in de leeftijdscategorie van de overgang) 
is dit voor de HR-afdeling reden genoeg om hier dieper op in te gaan. De HR-afdeling wil dit 
onderwerp meer bespreekbaar maken en handvatten kunnen bieden aan teamleiders en 
medewerkers om belemmeringen van de overgang op de werkvloer zo veel mogelijk te verminderen. 
De vraag daarbij is: op welke manier kan De Waerden (de afdeling HR) daarin ondersteunen? Voor 
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een zo open en volledig mogelijk beeld limiteert dit onderzoek zich niet tot HR-
instrumenten, maar alle acties die HR zou kunnen uitvoeren.  
 
Betrokkenen bij het onderzoek 
Betrokken bij dit onderzoek zijn: de opdrachtgever (HR), vrouwelijke medewerkers in de leeftijdsgroep 
41 t/m 60 jaar, externe HR-adviseur in de zorg en de onderzoeker.  
 
Voor wie wordt het onderzoek gedaan 
Dit onderzoek wordt gefinancierd door De Waerden en in opdracht gedaan van de HR-afdeling, maar 
moet ten goede komen voor alle vrouwen in de organisatie die belemmeringen in hun werk ervaren 
door overgangsklachten. Dit onderzoek biedt handvatten aan de HR-afdeling zodat zij ondersteuning 
kunnen bieden aan leidinggevenden en medewerkers die belemmerende overgangsklachten ervaren 
op het werk.  
 
Randvoorwaarden 
Om het onderzoek uit te voeren moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan: 

• Het is mogelijk om medewerkers bij De Waerden digitaal te interviewen of face-to-face als er 
digitale beperkingen zijn. 

• Het is mogelijk om een externe HR-adviseur in de gezondheidszorg digitaal te interviewen of 
face-to-face als er digitale beperkingen zijn. 

• Toegang tot de HR-systemen van De Waerden.  
 

1.3 Doel 
 
Dit onderzoek wordt gefinancierd door De Waerden. Met dit onderzoek wil de HR-afdeling het 
onderwerp ‘de overgang’ onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken. Dit onderzoek gaat 
kennis en inzicht geven in welke overgangsklachten medewerkers ervaren die hun belemmeren in hun 
werk en hoe De Waerden deze vrouwen kan ondersteunen. Dit leidt tot aanbevelingen die de 
organisatie kan inzetten om vrouwen met overgangsklachten, die hun belemmeren in hun werk, te 
ondersteunen, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren tijdens hun werk.  
 

1.4 Centrale vraag 
 
Op welke manier kan De Waerden vrouwelijke medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk 
ondersteunen? 
 

1.5 Deelvragen 
 
1. Wat is volgens de literatuur de invloed van overgangsklachten van vrouwen op hun werk? 
2. Hoe kunnen werkgevers volgens de literatuur hun vrouwelijke medewerkers met 

overgangsklachten tijdens hun werk ondersteunen? 
3. Welke ondersteuning wordt geboden in een andere gezondheidszorgorganisatie aan vrouwelijke 

medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk? 
4. Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar eigen zeggen, 

tijdens hun werk?  
5. Welke ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers van De Waerden behulpzaam 

kunnen zijn voor de overgangsklachten die zij tijdens hun werk ervaren?  
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2. Literatuuronderzoek 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het onderwerp ‘de overgang’ omschreven, er wordt ingegaan wat de invloed kan 
zijn van overgangsklachten op het werk van vrouwen en er wordt ingegaan op hoe werkgevers 
vrouwen met overgangsklachten kan ondersteunen tijdens hun werk. 
 

2.1 Omschrijving onderwerp 
 
Dit onderzoek focust zich op het onderwerp ‘ondersteuning van vrouwen in de overgang op hun werk’. 
In deze paragraaf wordt er ingegaan op wat de overgang is, welke overgangsklachten kunnen worden 
ervaren, op welke leeftijd deze klachten kunnen optreden en de duur van de klachten. Daarnaast 
wordt er ingegaan op de associaties met de overgang en de veranderingen op de arbeidsmarkt die 
van invloed zijn op het werkgeverschap gerelateerd aan de overgang.  
 
Wat is de overgang 
De vrouw heeft vanaf haar geboorte een x aantal eicellen. Gedurende de jaren verliest de vrouw haar 
eicellen. Op een gegeven moment zijn deze eicellen op en treedt de overgang in, de hormonen 
nemen af en de vrouw wordt onvruchtbaar (Radboudumc, z.d.). Deze verandering in hormonen 
kunnen klachten veroorzaken zoals opvliegers, slaapproblemen en psychische klachten. Bij 55% van 
de vrouwen treden vasomotorische symptomen (zoals opvliegers) in het eerste jaar na de menopauze 
op. Bij 15% van de vrouwen treden deze symptomen op twee jaar voor de menopauze. Deze klachten 
kunnen invloed hebben op zowel het persoonlijk als op het werkende leven (Bouma e.a., 2012).  
 
De overgang is onder te verdelen in vier fases (Bouma e.a., 2012; Hoes & Schuurman, 2019): 

1. Premenopauze: dit is de periode voor de menopauze. In deze periode is de menstruatiecyclus 
nog normaal, maar het hormoon oestrogeen begint te schommelen. 

2. Perimenopauze: dit is de periode voor de menopauze waarbij de menstruatiecyclus 
veranderd. Deze duurt tot één jaar na de laatste menstruatie. 

3. Menopauze: dit is de laatste menstruatie van de vrouw. Er kan pas na 1 jaar worden 
vastgesteld dat dat moment je menopauze was.  

4. Postmenopauze: dit is de periode vanaf 1 jaar nadat de laatste menstruatie heeft 
plaatsgevonden. Hierin is het lichaam op zoek naar een juiste hormoonbalans en de 
bijhorende overgangsklachten stoppen pas als de balans is gevonden.  

De overgang is dus de gehele periode vanaf de eerste veranderingen in het menstruatiepatroon 
(premenopauze) en de eerste menstruatievrije jaren waarin nog klachten kunnen worden ervaren die 
verband hebben met de ovariële functie (postmenopauze). 
 
Overgangsklachten 
Er is hierboven kort ingegaan op welke overgangsklachten er kunnen worden ervaren. Naast de 
bekende overgangsklachten, zoals opvliegers en slaapproblemen, zijn er meer overgangs-
gerelateerde klachten. In tabel 1 staat een opsomming van overgangsklachten die worden gemeten 
met een academische vragenlijst genaamd Greene Climatric Scale (Greene, 1998): 
 

1. Aanvallen van 
hartkloppingen 

2. Ongeïnteresseerdheid  3. Hoofdpijn  

4. Gespannen of nerveus 
gevoel 

5. Niet gelukkig voelen of 
neerslachtigheid  

6. Spier- of gewrichtspijn  

7. Slaapstoornissen  8. Huilbuien  9. Minder gevoel in handen 
of voeten  

10. Opgewondenheid  
 

11. Snel geïrriteerd zijn  12. Ademhalingsproblemen  

13. Paniekaanvallen 14. Gevoel van duizeligheid of 
flauwvallen  

15. Opvliegers (plots heel 
warm) 

16. Concentratieproblemen 17. Gespannen gevoel in het 
hoofd of lichaam  

18. Nachtelijk zweten 

19. Vermoeidheid of 
lusteloosheid 

20. Tintelingen of doof gevoel 
op de huid  

21. Geen zin meer in seks 

Tabel 1: Greene Climatric Scale 
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Overgangsklachten zijn vaak onduidelijk en moeilijk te herkennen. Hierdoor zoeken vrouwen naar 
andere oorzaken, zoals drukte op het werk of privéleven, die ook de oorzaak kunnen zijn. Wanneer 
een vrouw deze klachten in min of meerdere mate ervaart heeft dit invloed op de algehele gesteldheid 
van de vrouw en zo ook in het functioneren op de werkvloer (Wijntuin e.a., 2019, pp. 7–8). 
 
Leeftijd en duur overgang 
Gemiddeld beginnen de eerste overgangsklachten rond het veertigste levensjaar tot ongeveer het 
zestigste levensjaar. De gemiddelde leeftijd waarin vrouwen in Nederland de menopauze bereiken is 
50 tot 51 jaar. Wanneer een vrouw rookt kan zij eerder de menopauze bereiken, gemiddeld twee jaar 
eerder (Bouma e.a., 2012; Radboudumc, z.d.). 
 
Bij iedere vrouw is de duur van de overgang verschillend. Gemiddeld zit er vier jaar tussen het 
onregelmatig worden van de menstruatiecyclus en de menopauze. Overgangsklachten kunnen 5 tot 
10 jaar of langer duren (Radboudumc, z.d.). 
 
Associatie met de overgang 
De laatste jaren wordt er steeds meer publiekelijk over het onderwerp ‘de overgang’ gesproken 
desondanks is het nog steeds een taboe. In het onderzoek van Wijntuin en collega’s (2019) geven 
verschillende vrouwen aan een negatieve associatie te hebben met de overgang. De associaties zijn 
dat wanneer je in de overgang zit je oud bent, uitgeteld, niet meer productief bent en niet meer 
meetelt. Wanneer een vrouw hierover praat wordt de associatie toegegeven. Door die associatie blijft 
de taboe in stand, ook om hierover te praten met een leidinggevende. Echter is dit niet meer van deze 
tijd. De levensverwachting is in de loop der jaren toegenomen. In 1950 werd de gemiddelde vrouw 
72.6 jaar en in 2019 is de levensverwachting van de vrouw vastgesteld op 83.6 jaar, met als prognose 
dat dit nog hoger zal worden (Volksgezondheidenzorg.info, z.d.-b). Het is niet meer zo dat wanneer je 
de menopauze hebt bereikt dat je aan het einde van je leven zit. Je hebt nu nog een hele toekomst 
voor je.  
 
Veranderingen van de vrouw in relatie tot werkgeverschap en de overgang 
Door de jaren heen zijn er veranderingen te zien bij de Nederlandse vrouw welke invloed hebben op 
het werkgeverschap. 

• Vrouwen gaan nu later met pensioen. In 2006 gingen vrouwen met 60.8 jaar met pensioen, in 
2017 is de gemiddelde leeftijd 64.4 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018). 

• Er is een toename aantal vrouwen op de arbeidsmarkt (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
z.d.-a). 

Leeftijdscategorie/Jaartal 2009 2019 

45 tot 55 jaar 74.5% 79.5% 

55 tot 65 jaar  41.7% 61.2% 

• Vrouwen vervullen grotere contracten (Centraal Bureau voor de Statistiek, z.d.-b).  
FTE/Jaartal 2009 2019 

Voltijd  25% 27% 

28 tot 35 uur  20% 24% 

 
Op basis van bovenstaande punten kan dit voor een werkgever betekenen dat er in de organisatie 
vrouwen werken tot een hogere leeftijd dan voorheen, je als werkgever meer vrouwelijke 
medewerkers in een hogere leeftijdscategorie hebt werken die ook meer FTE vervullen. Dit heeft als 
gevolg dat je als werkgever meer te maken hebt met vrouwelijke medewerkers die werkzaam zijn 
tijdens de overgang en overgangsklachten op het werk ervaren. 
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2.2 De invloed van overgangsklachten  
 
Overgangsklachten hebben invloed op het werk van vrouwen. In deze paragraaf wordt hier dieper op 
ingegaan door de invloed op te delen in meerdere onderwerpen: klachten, taboe, copings-strategieën, 
arbeidsproductiviteit, werkprestaties, werkvermogen, uitstroom en kosten. 
 
Klachten  
Vrouwen kunnen tijdens de overgang klachten ervaren die invloed hebben op zowel hun werk als 
privéleven. Klachten die de meeste problemen op het werk veroorzaken zijn: vermoeidheid, 
opvliegers, depressiviteit, slechte concentratie, slecht geheugen, slapeloosheid, nachtelijk zweten en 
een verminderd zelfvertrouwen (Griffiths, MacLennan, & Hassard, 2013; Simon & Reape, 2009).  
Ongeveer 20% tot 40% van de vrouwen in de overgang hebben last van opvliegers en nachtelijk 
zweten (Ayers & Hunter, 2013). Opvliegers kunnen als stressvol worden ervaren (Reynolds, 1999).  
Vrouwen geven aan dat zij zich hiervoor schamen en zij zich hierover liever niet uiten op hun werk, 
waardoor zij niet ondersteund worden (Hunter & Liao, 1995; Woods & Mitchell, 2005).  
 
Het continue verbergen van overgangsklachten, zoals opvliegers, veroorzaakt stress (Griffiths e.a., 
2013; Hunter & Rendall, 2007). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkstress en overbelasting 
de overgangsklachten verergeren (Hammam, Abbas, & Hunter, 2012; Malinauskiene & Tamosiunas, 
2010; Mishra & Kuh, 2006; Sarrel, Roussea, Mazure, & Glazer, 1990). Vrouwen die een negatieve 
associatie hebben met de overgang ervaren meer overgangsklachten (Ayers, Forshaw, & Hunter, 
2010). Ook kunnen bepaalde werksituaties, werkzaamheden, fysiek werk en statische houdingen de 
overgangsklachten erger maken (Bariola, Jack, Pitts, Riach, & Sarrel, 2017; Griffiths e.a., 2013; 
Hammam e.a., 2012; Hunter & Rendall, 2007). Uit onderzoek van Griffiths en collega’s (2013) blijkt dat 
driekwart van de vrouwen aangeeft dat opvliegers verergeren als zij in warme ongeventileerde 
werkplekken werken. Ook formele bijeenkomsten, werk met een hoge zichtbaarheid en vernieuwing in 
het werk kunnen opvliegers verergeren. Uit studies blijkt dat vrouwen met overgangsklachten een 
verminderde werktevredenheid en een verlies in geloofwaardigheid ervaren (Jack e.a., 2014; Kittell, 
Mansfield, & Voda, 1998).  
 
Taboe  
Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen de overgang doorlopen zonder erover te praten met anderen 
(Kittell e.a., 1998; Petronilia, 2017). Met name op de werkvloer zijn vrouwen terughoudend hierover 
(Reynolds, 1999). Er heerst veel taboe rondom de bespreekbaarheid van genderspecifieke 
gezondheidssituaties, met als uitzondering zwangerschap (Griffiths e.a., 2013). Ondanks dat vrouwen 
aangeven dat er meer bespreekbaarheid moet komen op de werkvloer, geven zij ook aan dat zij er 
zelf niet over praten (Wijntuin e.a., 2019). Dit heeft verschillende redenen, namelijk; 1) de 
overgangssymptomen zijn vaak moeilijk te herkennen, vrouwen weten vaak zelf niet dat ze in de 
overgang zitten; 2) vrouwen willen niet worden vergeleken met het negatieve stereotype: vrouwen in 
de overgang kunnen de nieuwe ontwikkelingen niet aan of de combinatie van werken en de 
thuissituatie; 3) vrouwen zijn bang dat het hun positie in de organisatie in gevaar komt als zij over hun 
overgang praten; 4) de cultuur in de organisatie; 5) de sekse van de leidinggevende en de aanwezige 
kennis bij de leidinggevende; en 6) de verhouding man-vrouw in de organisatie (Hardy, Griffiths, 
Thorne, & Hunter, 2019; Wijntuin e.a., 2019). Vrouwen laten het daarom liever uitkomen op een 
arbeidsconflict dan hier open over te zijn (Petronilia, 2017). Organisaties die geen bewustzijn hebben 
over de overgang kunnen overgangssymptomen bij vrouwen zelfs verergeren (Putnam & Bochantin, 
2009). Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer over de overgang durven te praten als zij een positieve 
houding hebben tegenover de overgang, als collega’s zich kunnen inleven in hun situatie en zij met 
leeftijdsgenoten kunnen praten (in plaats van jongere collega’s) (Reynolds, 1999; Wijntuin e.a., 2019).  
 
Driekwart van de vrouwen bespreekt de overgang niet met hun leidinggevende. In het onderzoek van 
Griffiths en collega’s (2013) zijn de opgegeven redenen hiervoor: dat het persoonlijk is, de 
leidinggevende mannelijk is, de vrouwen het gênant vinden om erover te praten, de vrouwen vinden 
dat de overgang geen invloed heeft op hun werk, hun (magere) band met de leidinggevende 
(vertrouwen in elkaar en elkaar goed kennen) en de jongere leeftijd van de leidinggevende. Meer dan 
de helft van de vrouwen die zich afwezig meldt vanwege de overgang vertelde niet de echte reden 
van hun afwezigheid bij hun leidinggevende (Griffiths e.a., 2013).  
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Copings-strategieën 
Om zo goed mogelijk om te kunnen omgaan met overgangsklachten worden er door vrouwen copings-
strategieën toegepast. Het woord coping betekent: “de manier waarop iemand met problemen en 
stress omgaat. Het betreft de omgang met alle soorten voortdurende stressoren” (Wikipedia, z.d.). 
Vrouwen kunnen zowel gunstige als ongunstige copings-strategieën toepassen en de ene klacht is 
ook makkelijker oplosbaar dan de andere. Voorbeelden van gunstige copings-strategieën zijn: 
handelingen verrichten om te koelen, zoals een raam openzetten; het onderwerp bespreekbaar te 
maken; geschikte kleding te dragen (zoals kleding met ventilerende stoffen of laagjes), positief 
tegenover de overgang te staan; werk extra controleren; notities maken en meer slapen (Griffiths e.a., 
2013). Ongunstige copings-strategieën zijn harder of meer werken maar ook ziekmelden of vrije 
dagen opnemen zonder te melden dat zij verzuimen of verlof opnemen vanwege de overgang (Fenton 
& Panay, 2014; Kopenhager & Guidozzi, 2015). 
 
Arbeidsproductiviteit 
Arbeidsproductiviteit is ‘een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt’ (Centraal Bureau voor 
de Statistiek, 2016).  
 
Medewerkers die overgangsklachten ervaren zijn minder productief en melden meer 
arbeidsbeperkingen dan medewerkers zonder overgangsklachten (Kleinman e.a., 2013; Whiteley, 
DiBonaventura, Wagner, Alvir, & Shah, 2013). Zij presenteren twee werkeenheden minder per uur dan 
medewerkers zonder overgangsklachten (Kleinman e.a., 2013). Uit onderzoek blijkt dat medewerkers 
met overgangsklachten die depressie ervaarden naast een verminderde arbeidsproductiviteit ook 
hogere gezondheidskosten hebben (DiBonaventura, Wagner, Alvir, & Whiteley, 2012).   
 
Werkprestaties  
Werkprestaties zijn acties of gedragingen die medewerkers ondernemen die invloed hebben op de 
organisatiedoelen (Lerner & Henke, 2008). 
 
Uit onderzoek van Hardy, Thorne, Griffiths, & Hunter (2018) blijkt dat er geen duidelijke verschillen zijn 
gevonden tussen de menopauzestatus en de werkprestaties. In een andere studie geven lijnmanagers 
aan dat vrouwen in de overgang goed bleven functioneren (Salazar M & Paravic K, 2005). Dit is in 
contradictie met andere onderzoeken. In het onderzoek van High & Marcellino (1994) en Griffiths en 
collega’s (2013) geven één op de drie vrouwen aan dat hun werkprestaties negatief worden beïnvloed 
door de overgang. In het onderzoek van Griffiths wordt het verschil verder toegelicht. Vrouwen die 
hebben aangegeven dat hun werkprestaties niet worden beïnvloed door de overgang geven aan dat 
zij (heel) hard werken om moeilijkheden te doorstaan. Ook geven de vrouwen aan dat zij de 
prestatietekorten voor een leidinggevende en collega’s verhullen.  
 
Werkvermogen 
‘Werkvermogen is te definiëren als de mate waarin de werknemer lichamelijk (fysiek) alsook geestelijk 
(psychisch), in staat is om te werken, nu en in de nabije toekomst’ (Ilmarinen, Tuomi, & Seitsamo, 
2005) 
 
In verschillende onderzoeken is er gebleken dat er een negatief verband is tussen het werkvermogen 
en overgangsklachten (Gartoulla, Bell, Worsley, & Davis, 2016; Geukes, van Aalst, Nauta, & 
Oosterhof, 2012; Geukes, van Aalst, Robroek, Laven, & Oosterhof, 2016). Vrouwen in het onderzoek 
van Geukes en collega’s (2016) hadden gemiddeld 1.5 punt lager gescoord (van maximaal 49 punten) 
in vergelijking met de Nederlandse landelijke database op de werkvermogenindex. Vrouwen in de 
overgang met overgangsklachten kunnen behoorlijke veranderingen ervaren welke invloed hebben op 
het werkvermogen. Dit komt ook naar voren uit dit onderzoek van Geukes en collega’s (2016). 
Vijfenzeventig procent van de vrouwen met overgangsklachten gaven aan een verminderd 
werkvermogen te hebben. Zeventig procent van de vrouwen zonder overgangsklachten gaven aan 
een goed werkvermogen te hebben (Geukes e.a., 2016). Een verminderd werkvermogen is bij 
vrouwen met overgangsklachten acht keer groter dan vrouwen zonder klachten (Geukes e.a., 2016). 
Tevens komt naar voren dat het hogere ziekteverzuim in de leeftijdscatogrie van de overgang voor 
een gedeelte te verwijten is aan het verminderde werkvermogen (Bendien e.a., 2019). Uit ander 
onderzoek is geconcludeerd dat overgangsklachten negatief gerelateerd zijn met het werkvermogen, 
wat kan leiden tot een hoger ziekteverzuim (Geukes e.a., 2012).  
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Uitstroom 
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die overgangsklachten ervaren sneller overwegen om ontslag te 
nemen of van baan te veranderen (Im & Meleis, 2001; Jack e.a., 2014; Merens & Verdonk, 2013). In 
andere onderzoeken komt naar voren dat vrouwen die in de pre- of perimenopauzale status zitten een 
grotere intentie hebben om de arbeidsmarkt te verlaten (Hardy e.a., 2018; Hickey, Riach, Kachouie, & 
Jack, 2017). Vooral hoger opgeleide vrouwen stappen eerder uit de arbeidsmarkt (Petronilia, 2017). 
 
Kosten 
Uit onderzoek blijkt dat de overgang van vrouwen tot hogere werkgeverskosten leidt vanwege een 
verminderde arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim (Sarrel e.a., 2015; Whiteley, Wagner, e.a., 2013).  
 

2.3 Wat kan je als werkgever doen  
 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe een werkgever vrouwelijke medewerkers met 
overgangsklachten kan ondersteunen tijdens hun werk. De paragraaf is onderverdeeld in meerdere 
onderwerpen: flexibiliteit, werkomgeving, werkplek, informatie/training, bewustzijn, beleid, bedrijfsarts 
en wat vrouwen zelf kunnen doen. 
 
Flexibiliteit  
In verschillende onderzoeken geven meer dan de helft van de vrouwen aan dat flexibele werkuren een 
fijne ondersteuningsmaatregel is tijdens de overgang (Griffiths e.a., 2013; Hickey e.a., 2017). Vrouwen 
kunnen tijdens de overgang klachten ervaren die de nachtrust verstoren, zoals opvliegers en slecht 
slapen. Door deze klachten raken vrouwen oververmoeid en neemt hun concentratie af. De 
mogelijkheid bieden om later te beginnen en eerder weg te gaan zou een oplossing kunnen zijn 
(Petronilia, 2017). Daarnaast wordt er aangedragen om een beleid op te stellen die het mogelijk maakt 
om extra (betaald) verlof en extra pauze (op) te kunnen nemen zonder het wijzigen van het 
arbeidsovereenkomst, zodat vrouwen tijdelijk het rustiger aan kunnen doen (Hardy, Griffiths, & Hunter, 
2017; Petronilia, 2017; Wijntuin e.a., 2019). Autonomie, regelmogelijkheden en de vrijheid voor het 
bepalen van de werkplek, zoals thuiswerken, worden gerelateerd met minder overgangssymptomen 
waardoor vrouwen goed kunnen blijven functioneren (Bariola e.a., 2017; Coffeng & Roos, 2018; 
Griffiths e.a., 2013). Tevens geven vrouwen aan dat zij het soms prettig vinden om hun 
standaardwerkmethode te wijzigen of hun werkzaamheden tijdelijk aan te passen (Griffiths e.a., 2013; 
Hardy e.a., 2017; Wijntuin e.a., 2019). Ook vinden vrouwen het prettig als er naar (een tijdelijke 
vermindering van) hun bevoegdheden wordt gekeken (Griffiths e.a., 2013).    
  
Opvallend is dat uit het onderzoek van Griffiths en collega’s (2013) naar voren komt dat vrouwen het 
prettig vinden om de mogelijkheid te hebben om hun voltijdovereenkomst te wijzigen naar deeltijd. Dit 
terwijl uit een analyse van Bariola en collega’s (2017) blijkt dat een voltijdbaan wordt gerelateerd met 
minder overgangssymptomen.  
 

Werkomgeving 
Vrouwen die vasomotorische symptomen ervaren zoals opvliegers kunnen het ene moment het 
ijskoud hebben en vervolgens bloedheet. Vrouwen kunnen zich tijdens zo’n opvlieger minder goed 
concentreren en in ernstigere mate kan het leiden tot een black-out (Petronilia, 2017). Uit onderzoek 
blijkt dat meer dan helft van de vrouwen daarom ook aangeeft graag controle te hebben over de 
temperatuurbeheersing op de werkplek (Griffiths e.a., 2013; Hickey e.a., 2017). Controle over de 
temperatuur van de werkplek wordt gerelateerd aan minder overgangssymptomen (Bariola e.a., 
2017). Meer controle over de temperatuur kan worden gerealiseerd door het beschikbaar stellen van 
bureauventilatoren, de kachel hoger of lager te kunnen draaien in de werkruimte en de mogelijkheid 
om een raam open te kunnen zetten. Wanneer werkkleding gedragen wordt is goed zittende 
werkkleding met een ventilerende stof van belang (Coffeng & Roos, 2018). Ook zou een werkgever 
doucheruimtes, opfrisruimtes of schone sanitaire voorzieningen beschikbaar kunnen stellen zodat 
vrouwen zich kunnen opfrissen (Griffiths e.a., 2013; Hardy e.a., 2017; Wijntuin e.a., 2019). Het 
beschikbaar stellen van direct koud drinkwater wordt in verschillende onderzoeken ook als suggestie 
aangeboden (Griffiths e.a., 2013; Hardy e.a., 2017).  
 
Werkplek 
In een onderzoek bij de Hogeschool Utrecht gaven vrijwel alle geïnterviewde vrouwen opmerkingen 
over de open, flexibele werkplekken/kantoortuinen in het gebouw. Een ruimte om zich terug te kunnen 
trekken werd hierin gemist (Wijntuin e.a., 2019). Ook in andere onderzoeken wordt de suggestie 
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gedaan om rustruimtes in de organisatie beschikbaar stellen (Griffiths e.a., 2013; 
Hardy e.a., 2017). Vrouwen hebben dan de mogelijkheid om zich terug te trekken wanneer daar 
behoefte aan is. Tevens werd door vrouwen als ondersteuningsmaatregel aangedragen om toegang 
te hebben tot verschillende werkruimtes (Griffiths e.a., 2013; Hammam e.a., 2012; Hickey e.a., 2017; 
Reynolds, 1999).  
 
Informatie/ training  

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen het nuttig vindt als hun werkgever informatie, advies 
en begeleiding zou bieden aan vrouwen in de overgang (Griffiths e.a., 2013). Ondanks dat elke vrouw 
deze fase meemaakt weten over het algemeen vrouwen weinig van dit onderwerp af. Vragen als: wat 
gebeurt er met je lichaam in deze fase, wat zijn symptomen en wat kan je ertegen doen? Als je hier 
als vrouw niet bewust van bent is het lastig om dit te herkennen en hier iets mee te doen (Coffeng & 
Roos, 2018; Petronilia, 2017). Werkgevers kunnen workshops of voorlichtingssessies organiseren 
over de overgang en gezond ouder worden (Griffiths e.a., 2013; Hickey e.a., 2017). Een werkgever 
kan bijv. een gezonde en actieve leefstijl promoten door dit onder de aandacht te brengen tijdens een 
gezondheidsweek (Coffeng & Roos, 2018). Uit onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl 
overgangsklachten verminderen (Petronilia, 2017). Belangrijk is dat het onderwerp onder de aandacht 
wordt gebracht in een veilige en positieve setting (UMC Zorgverzekering, z.d.).  
 
Tevens geven bijna de helft van de vrouwen in het onderzoek van Hickey en collega’s (2017) aan dat 
zij een trainingsprogramma over de overgang een fijne ondersteuningsmaatregel vinden. Zo’n 
trainingsprogramma bevat informatie en handvatten over de overgang, het ouder worden, de houding 
tegenover het ouder worden, waar een vrouw begeleiding kan krijgen (bijv. vrouwennetwerk of een 
overgangsconsulent) en het op peil houden van de gezondheid (gezond eten, bewegen en omgaan 
met stress) (Goldman, 2010; Griffiths, Cox, Griffiths, & Wong, 2006). Stress verergert namelijk ook 
overgangssymptomen (Petronilia, 2017). Dit helpt vrouwen om veranderingen en aanpassingen in het 
werk te kunnen doen zodat overgangssymptomen verminderen (Hardy e.a., 2017; Rindner e.a., 2017). 
 
Bewustzijn  
Uit onderzoek geven driekwart van de vrouwen aan dat het belangrijk is dat er bewustzijn is in de 
organisatie over de overgang (Griffiths e.a., 2013). Dit geldt voor de hele organisatie, de afdeling HR, 
leidinggevende/managers, alle medewerkers in de organisatie als ook professionals die betrokken zijn 
bij het verzuim (UMC Zorgverzekering, z.d.). Pas wanneer er bewustzijn is over de overgang kan deze 
fase herkent worden en begeleiding aangeboden worden (Petronilia, 2017). Bewustzijn kan op 
verschillende manieren gecreëerd worden in de organisatie, zoals het geven van voorlichtingen, het 
ophangen van posters en het neerleggen van folders. Daarbij is de cultuur in de organisatie essentieel 
(Cleef, 2020). Een cultuur die veiligheid biedt om erover te praten (Petronilia, 2017), dat het 
acceptabel is om erover te praten en dat het aangeven van overgangsklachten niet in een negatief 
daglicht wordt geplaatst (Griffiths e.a., 2013).   
 
Vooral het bewustzijn bij leidinggevenden is essentieel. Zij hebben namelijk een signalerende en 
stimulerende rol (Wijntuin e.a., 2019). Uit onderzoek blijkt dat vrouwen behoefte hebben aan begrip en 
steun vanuit hun leidinggevende, zodat zij ook kunnen meedenken in lastige situaties (Coffeng & 
Roos, 2018). Tevens blijkt uit een analyse dat ondersteuning vanuit een leidinggevende gerelateerd 
worden aan minder overgangssymptomen (Bariola e.a., 2017). Leidinggevenden moeten weten wat 
de overgang is, kennis hebben over de symptomen en op de hoogte zijn over de eventuele invloed op 
het werk (zoals dat het schaamte, vermoeidheid en concentratieproblemen kan veroorzaken). Tevens 
moeten zij weten dat bij iedere vrouw de overgang anders is en anders kan worden ervaren en 
daarom niet gegeneraliseerd mag worden. Leidinggevenden moeten alert zijn op hun non-verbale en 
verbale communicatie. Vrouwen willen zich niet betutteld voelen of het gevoel krijgen dat zij niet goed 
functioneren. Daarnaast moeten terminologieën zoals damesproblemen, leeftijdsgebonden problemen 
of genderspecifieke problemen worden vermeden. Ook moeten leidinggevende hun eigen ongemak 
om over dit onderwerp te praten loslaten (Hardy e.a., 2017). Een bewustwordingstraining zou voor 
leidinggevenden een uitkomt kunnen bieden (Fenton & Panay, 2014). Een training die zich onder 
andere focust hoe om te gaan met gevoelige opmerkingen en persoonlijke problemen. Nog beter zou 
het zijn om zo’n dergelijke training voor elke medewerkers beschikbaar te maken, zodat er een veilige 
en begripvolle cultuur wordt gecreëerd (Hardy e.a., 2017). 
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Beleid  
Een organisatie is gebaat bij een (vitaliteit)beleid dat gericht is op vrouwen in de leeftijdscategorie 45 
tot 60 jaar, welke ingaat op het gezond ouder worden en de werkomgeving zodat overgangsklachten 
niet verergeren (Hickey e.a., 2017; UMC Zorgverzekering, z.d.). Hierbij moet erop gelet worden dat 
het beleid zo is opgesteld dat het niet het negatieve stereotiepe voedt (zoals de opvatting: vrouwen in 
de overgang zijn niet productief) (Wijntuin e.a., 2019). Daarnaast moet in het beleid afspraken m.b.t. 
ziekteverlof in komen te staan die gerelateerd zijn aan de overgang. Vrouwen vinden dat medische 
afspraken die betrekking hebben tot de overgang als een geldige reden moet worden gezien, zonder 
dat vrouwen daar verlof voor moeten opnemen (Hardy e.a., 2017). Tevens zou de verzuimprocedure 
voor vrouwen in de overgang flexibeler moeten zijn, zoals het eerder naar huis kunnen gaan of 
extra/langere pauzes te kunnen nemen zonder nadelige gevolgen (Fenton & Panay, 2014).  
 
Bedrijfsarts 
Medewerkers die langdurig/veelvuldig verzuimen komen terecht bij de bedrijfsarts. Daarom is het 
belangrijk dat de kennis en bewustzijn van een bedrijfsarts over de overgang toereikend is (UMC 
Zorgverzekering, z.d.). Soms weten zij onvoldoende hierover (Cleef, 2020). 
 
Wat vrouwen zelf kunnen doen 
Werkgevers kunnen veel faciliteren om vrouwen met overgangssymptomen op het werk te 
ondersteunen, maar vrouwen kunnen zelf ook stappen ondernemen. Zoals eerder is benoemd begint 
het bij kennis over de overgang. Vrouwen kunnen hun kennis vergroten over deze levensfase, de 
symptomen, de effecten op hun functioneren en wat de gezondheidsrisco’s kunnen zijn. Ook helpt het 
als vrouwen erover praten met anderen in privésfeer of werksfeer. Vrouwen kunnen naar een coach of 
overgangsconsulent gaan, medicatie of voedingssupplementen nemen of hun leefstijl veranderen 
zoals gezond eten en meer bewegen (Cleef, 2020; UMC Zorgverzekering, z.d.) Uit een studie bleek 
dat bij vrouwen die 4 keer per week, 50 minuten lang een aerobic training deden voor 6 maanden, dat 
zij mentaal meer aan konden en dat de fysieke belasting minder werd (Rutanen e.a., 2014). Ook 
kunnen vrouwen hun stress verminderen door de stressveroorzakers aan te pakken en hun 
ontspanning en innerlijke rust, door bijvoorbeeld mindfulness, toe te laten nemen. Uit een studie, in 
niet-werkcontext, blijkt dat cognitieve gedragstherapie opvliegers verminderd (Ayers, Smith, Hellier, 
Mann, & Hunter, 2012). Tevens verbetert dit de zelfredzaamheid en het vermogen om met de 
overgang om te gaan wanneer vrouwen negatief tegenover de overgang staan (Hunter & Liao, 1995; 
Reynolds, 2000).    
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3. Onderzoeksmethode 
 
 
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op het soort onderzoek, onderzoekspopulatie en wordt de 
onderzoeksmethode per deelvraag toegelicht. Ook wordt er ingegaan op de betrouwbaarheid en 
validiteit.  
 
Onderzoekssoort 
In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van methodische triangulatie (Benders, 2020). Door 
verschillende methodes toe te passen is de betrouwbaarheid en de validiteit verhoogt. De methodes 
die worden toegepast zijn: 1) literatuuronderzoek; 2) expertinterview (met een externe 
zorgorganisatie); 3) interviews (met medewerkers). 
 
Onderzoekspopulatie 
Dit onderzoek richt zich tot alle vrouwelijke medewerkers in de leeftijdscategorie 41 t/m 60 jaar die 
werkzaam zijn bij De Waerden. Er is gekozen voor deze leeftijdsafbakening, omdat uit literatuur blijkt 
dat overgangsklachten in de leeftijdscategorie 40 t/m 60 jaar het meest voorkomen. Er is gekozen om 
de leeftijdsafbakening te laten beginnen bij 41 jaar zodat deze aansluit bij de leeftijdscategorisering 
van het ziekteverzuim van De Waerden. Door de categorie te laten aansluiten is het mogelijk om het 
effect en de invloed van de aanbevelingen uit dit onderzoek in vervolgonderzoek te analyseren en te 
vergelijken.  
 
In de leeftijdscategorie 41 t/m 60 jaar zijn er 166 vrouwelijke medewerkers in dienst. Zij vallen onder 
de onderzoekspopulatie. Van al deze medewerkers is er een werke-mailadres beschikbaar.  
 
Deelvraag 1 en 2 
Deelvraag 1: Wat is volgens de literatuur de invloed van overgangsklachten van vrouwen op hun 
werk? 
Deelvraag 2: Hoe kunnen werkgevers volgens de literatuur hun vrouwelijke medewerkers met 
overgangsklachten tijdens hun werk ondersteunen? 
 
Deze deelvragen worden beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Literatuur wordt gezocht 
via de indexatiewebsites Google Scholar en ScienceDirect en in het publicatieblad Maturitas van het 
European Menopause and Andropause Society. Door deze vragen te onderzoeken ontstaat er een 
aangevuld overzicht van de invloed die overgangsklachten hebben op de werk van vrouwen en 
raadgeving hoe deze vrouwen ondersteund kunnen worden. Deze informatie is handige 
achtergrondinformatie voor de vragenlijst/vraagstelling van interviews en biedt mogelijkheden om 
dieper op het onderwerp in te gaan tijdens de interviews. 
 
Deelvraag 3 
Deelvraag 3: Welke ondersteuning wordt geboden in een andere gezondheidszorgorganisatie aan 
vrouwelijke medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk? 

Deze deelvraag wordt beantwoord door middel van één interview bij een externe 
gezondheidzorgorganisatie waar er aandacht is voor overgangsklachten die medewerkers ervaren 
tijdens het werk. Dit interview gaat een beeld geven wat bij een andere gezondheidsorganisatie wordt 
gedaan m.b.t. ondersteuning voor vrouwen met overgangsklachten. De vragen die hierbij o.a. gesteld 
worden zijn:  

1) Welke ondersteuning bieden zij momenteel aan vrouwen met overgangsklachten?  
2) Welke ondersteuning hebben ze in het verleden aangeboden?  
3) Wat zijn de effecten van de geboden ondersteuning? 
4) Hoe is de geboden ondersteuning ontvangen? 

Er is gekozen voor een interview omdat dit de mogelijkheid biedt om dieper op onderwerpen in te 
gaan en zo meer informatie te achterhalen. Eén interview met een andere gezondheidsorganisatie 
wordt in combinatie met het literatuuronderzoek en het onderzoek in de organisatie in dit stadium als 
voldoende informatie beschouwd. 
 
De gezondheidszorgorganisatie die wordt benaderd voor het interview is het Noordwest 
Ziekenhuisgroep (NWZ). Uit vooronderzoek blijkt dat zij het onderwerp (de overgang) onder de 
aandacht brengen in de organisatie door o.a. informatiebijeenkomsten en workshops. Het NWZ wordt 
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benaderd per e-mail voor een interview. Er is gekozen om een e-mail te sturen 
omdat dit de ontvanger de tijd geeft om de informatie in de e-mail tot hem/haar te nemen en door te 
sturen naar de best passende persoon. In de e-mail wordt informatie gegeven over het onderwerp, het 
onderzoek, het doel en reden voor het interview, de selectiecriteria om een interview te houden en wat 
er met de interviewgegevens wordt gedaan. Voor het NWZ is de selectiecriteria dat de organisatie op 
de hoogte is van de feedback over de ondersteuning, aan vrouwen in de overgang, die ze toepassen. 
Als aan de selectiecriteria is voldaan wordt er contact opgenomen met de persoon voor het inplannen 
van een interview. Mocht het NWZ niet aan de selectiecriteria voldoen of niet open staan voor een 
interview dan worden de gezondheidsorganisaties Esdégé-Reigersdaal en de Rahaëlstichting 
benaderd. De manier van benaderen wordt op dezelfde wijze gedaan als bij het NWZ, met enkele 
aanvullende ja/nee vragen als acceptatiecriteria waarop positief moet zijn geantwoord. Deze zijn: 

1. Er is aandacht voor de overgang in de organisatie. 
2. Er wordt ondersteuning geboden aan vrouwen in de overgang in de organisatie. 

Door deze selectie toe te passen wordt er alleen een interview gehouden met een organisatie die 
ervaring heeft met het ondersteunen van medewerkers die overgangsklachten ervaren tijdens het 
werk. Het interview zal vanwege Covid-19 online, via de videoconferentie tool Google Meet, worden 
gehouden. De interviewmethode wordt in de paragraaf “Methode interviews” toegelicht.  
 
Deelvraag 4 en 5 
Deelvraag 4: Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar eigen 
zeggen, tijdens hun werk?  
Deelvraag 5: Welke ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers van De Waerden 
behulpzaam kunnen zijn voor de overgangsklachten die zij tijdens hun werk ervaren?  
 
Deze deelvragen worden beantwoord door middel van interviews met 10 tot 15 vrouwelijke 
medewerkers, van De Waerden, in de leeftijdscategorie 41 t/m 60 jaar. Er is gekozen voor interviews 
omdat er met deze deelvragen veel input en informatie van de medewerkers achterhaald wil worden. 
Door het uitvoeren van interviews biedt dit de mogelijkheid om dieper op het onderwerp in te gaan 
voor volledige informatie. Met het aantal medewerkers dat wordt geïnterviewd wordt verwacht dat 
saturatie optreedt.  
 
Er wordt een e-mail gestuurd naar de onderzoekspopulatie (166 medewerkers) via hun werke-
mailadres. Hierin wordt de medewerker geïnformeerd over het onderzoek, waaronder onderwerp, 
doelstelling, selectiecriteria en hoe data wordt verwerkt. De selectiecriteria bestaan uit 1) het hebben 
van overgangsklachten die 2) de medewerkers belemmeren in hun werk en 3) willen dat De Waerden 
hun hierin ondersteund. Er wordt een oproep gedaan om medewerkers te interviewen binnen de 
gestelde termijn (week 2-4 2021). Wanneer een medewerker bereid is om geïnterviewd te worden 
kunnen zij zich aanmelden. Dit kan door te reageren op de e-mail en daarin hun beschikbaarheid voor 
het interview aan te geven. Bij de aanmeldingen geldt: wie als eerste reageert, wordt uitgenodigd. 
Hierbij wordt gestreefd naar een grote diversiteit in de steekproef. Bij diversiteit valt te denken aan: 
verschillende functies en teams (onderscheid in woonlocaties, dagbesteding en ondersteunende 
diensten). Door de criteria zijn de gekozen respondenten een gerichte steekproef met kritieke 
gevallen. 
 
Methode interviews 
Alle interviews worden vanwege Covid-19 digitaal, via de videoconferentie tool Google Meet, 
gehouden tenzij dit echt niet gewenst is bijvoorbeeld vanwege digitale moeilijkheden. Alle interviews 
worden gehouden in de vorm van semigestructureerde interviews. Dit biedt de mogelijkheid om dieper 
op het onderwerp in te gaan. In bijlage I zijn de interviewgidsen toegevoegd die zijn gebruikt voor de 
interviews met zowel de expert van de externe zorgorganisatie als met de medewerkers van De 
Waerden. Het interview met de externe zorgorganisatie wordt door middel van een 
interviewsamenvatting geanalyseerd. De interviews met de medewerkers van De Waerden worden 
door middel van codering in drie fases verwerkt. Deze fases zijn exploratiefase, specificatiefase en 
reductiefase (Baarda e.a., 2018, Hoofdstuk 7.5). Hiervoor wordt het programma “Atlas.ti” gebruikt. Van 
tevoren worden de vooropgestelde vragen naar de geïnterviewde gestuurd. Dit met als reden dat de 
geïnterviewde zich kan voorbereiden op het interview, maar ook zodat de geïnterviewde tijdens het 
interview kan meelezen in de vragen die gesteld worden zodat ruis weggenomen wordt. Voorafgaand 
aan het interview wordt gevraagd of het gesprek opgenomen mag worden via een schermopname. 
Duidelijk wordt aangegeven dat de opname wordt verwijderd nadat het onderzoek is afgerond, dat de 
opname niet met derden wordt gedeeld en dat het interview wordt geanonimiseerd.  
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Betrouwbaarheid en validiteit 
Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te verhogen worden de volgende acties 
ondernomen: 

- De interviewvragen worden door anderen (HR-adviseur en Scriptieadviseur) nagelezen. Dit 
zorgt voor een objectieve controle of de vragen op de juiste manier gesteld worden en een 
eenzijdige geïnterpreteerd worden. 

- Voordat de interviews met medewerkers van De Waerden worden gehouden, wordt de 
interviewgids getoetst door twee proefinterviews te houden. Deze proefinterviews worden 
gehouden met vrouwen met overgangsklachten die een baan hebben. Door het uitvoeren van 
de proefinterviews kan er samen met de proefgeïnterviewde geanalyseerd worden of de 
interviewvragen duidelijk zijn geformuleerd en volledige informatie uitlokt.  

- De interviews worden via schermopname opgenomen zodat de antwoorden op een ander 
moment geanalyseerd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de interviewer zich kan focussen 
op het interview zelf omdat er tussendoor niet wordt genotuleerd. Ook kunnen antwoorden 
teruggeluisterd worden voor een goede interpretatie.  

- De steekproef voor de interviews is groot genoeg voor de betrouwbaarheid. 
- Er worden via verschillende invalshoeken (literatuuronderzoek en interviews) tot de 

aanbevelingen gekomen. 
- De interviewvragen die gebruikt worden bij de interviews met de medewerkers van De 

Waerden zijn gebaseerd op literatuur. Zie tabel 2 voor een overzicht.  
 

Onderbouwing interviewvragen voor medewerkers van De Waerden 

Vragen incl. subvragen  Gebaseerd en 
geïnspireerd op: 

Onderbouwing: 

Vragen uit onderdeel B: 
4. Heb je het idee dat je 

autonomie hebt in je functie? 
Hieronder wordt verstaan het 
flexibel kunnen indelen van je 
werkuren en werkzaamheden. 

 

(Bariola e.a., 
2017) 

Bij dit onderzoek is een elektronische 
vragenlijst naar 476 vrouwen verstuurd, 
waaruit blijkt dat het hebben van 
autonomie op werk invloed kan hebben 
op overgangsklachten. Hierdoor is een 
vraag naar de ervaren autonomie 
toegevoegd. 

Vragen uit onderdeel B: 
5. Wat is jouw houding tegenover 

de overgang? Of hoe sta je 
tegenover de overgang? 

(Simon & Reape, 
2009) 

Bij dit onderzoek is een elektronische 
vragenlijst voor vrouwen boven de 35 
jaar uitgezet, waarop 961 vrouwen 
hebben gereageerd. Als resultaat gaf 
40% van de vrouwen met 
overgangsklachten aan deze als 
problematisch te beschouwen, waarbij 
het hun leven beïnvloed. Als inspiratie 
hierop wordt, als inleidende vraag, de 
houding tegenover de overgang 
uitgevraagd om opvolgende vragen in 
een kader te zetten. 

Vragen uit onderdeel C: 
1.  Welke overgangsklachten 

veroorzaken bij jou problemen 
op het werk? 

2.  Welke overgangsklachten 
beïnvloeden jou het meest 
tijdens je werk? 

3.  Hoe uit zich dat in je werk? 
(Stress, productieverlies, 
verminderde 
werktevredenheid, hoger 
ziekteverzuim). 

4.  Heb je het idee dat je 
overgangsklachten invloed 
hebben op je 

(Griffiths e.a., 
2013) 

Bij dit onderzoek is een elektronische 
vragenlijst uitgezet onder 896 vrouwen. 
Deze vragenlijst gaat o.a. in op de welke 
overgangsklachten problemen op het 
werk veroorzaken, de 
werkomstandigheden, werkprestaties, 
copings-strategieën, gewenste 
aanpassingen op de werkplek en 
ondersteuning op het werk. Hieruit blijkt 
dat overgangsklachten invloed hebben 
op het werk, dat werksituaties vermeden 
worden, dat een deel minder presteert 
op werk en dat werkomstandigheden 
hier invloed op hebben. Daarom zijn 
deze interviewvragen relevant. 
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functioneren/presteren? Licht 
toe 

6.  Hoe ga je om met de 
problemen die je ervaart op je 
werk door de 
overgangsklachten? 

7.  Zijn er werksituaties of 
werkomstandigheden die je 
liever uit de weg gaat 
vanwege de 
overgangsklachten die je 
ervaart? Licht je antwoord toe. 
Zo ja, 

A. Wat doet het met je dat je 
deze werksituaties of 
werkomstandigheden 
vermijdt? 

B.  Hoe ga je om met deze 
werksituaties of 
werkomstandigheden? 

Vragen uit onderdeel D: 
1.  Is de manier waarop je 

momenteel met je 
overgangsklachten op je werk 
omgaat voor jou een goede 
oplossing? Waarom wel/niet? 

2.  Hoe zou je willen dat dit 
verandert? 

Vragen uit onderdeel C: 
5.  Heb je het idee dat je 

overgangsklachten invloed 
hebben op je 
werktevredenheid? Licht toe. 

 

(Jack e.a., 2014) Bij dit onderzoek is een elektronische 
vragenlijst door 601 vrouwen ingevuld 
en geconstateerd dat hoe groter de 
hinder en frequentie van 
overgangsklachten is, hoe lager o.a. de 
werktevredenheid is. Daarom is er een 
vraag toegevoegd om te toetsen in 
hoeverre de vrouwelijke medewerkers 
van De Waerden hier last van hebben.  

Vragen uit onderdeel C: 
8.  Welke factoren in je werk 

verergeren je 
overgangsklachten? 

9.  Op welke manier worden je 
klachten verergert door deze 
factoren? 

Vragen uit onderdeel D: 
8.  Wat vind je van de 

informatievoorziening over de 
overgang door De Waerden? 

(Hammam e.a., 
2012) 

Bij dit onderzoek is bij 131 vrouwen bij 
een organisatie een vragenlijst en 
interviews afgenomen/gehouden. Hieruit 
blijkt dat stress veroorzaakt door de 
werkomgeving, werkomstandigheden en 
het beleid de overgangsklachten 
verergeren. Dit wordt (meestal) niet 
aangegeven bij een leidinggevende. 
Informatieverspreiding, erover praten 
met collega’s en het verbeteren van 
werkomstandigheden zijn aangedragen 
oplossingen. Bij de derde en zevende rij 
van deze tabel worden de 
werkomstandigheden uitgevraagd, maar 
niet breder gekeken of geverifieerd of de 
vrouwen al hun verergerende factoren 
hebben benoemd. Daarom zijn de 
controlevragen toegevoegd. In het kader 
van de aangedragen oplossing heeft De 
Waerden enige informatievoorziening 
over de overgang, waarbij de 
bekendheid ervan getoetst wordt. 
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Vragen uit onderdeel D: 
9.  Heb je weleens nagedacht om 

ontslag te nemen vanwege de 
overgangsklachten? 
Zo ja:  

A. Welke factoren speelde hierin 
mee? 

B. Wat zou voor jou helpen om dit 
te voorkomen? 

(Hickey e.a., 
2017) 

Bij dit onderzoek is een vragenlijst door 
1092 vrouwen van drie ziekenhuizen 
ingevuld. Hierin is vastgesteld dat 
vrouwen in de overgang een grotere 
intentie hebben om ontslag te nemen 
dan na de overgang. Aangezien ontslag 
op de krappe zorgarbeidsmarkt van 
invloed is voor De Waerden wordt dit 
getoetst. 

Vragen uit onderdeel D: 
4.  Welke ondersteuning m.b.t. je 

werkomstandigheden zou voor 
jou behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens 
het werk? 

5.  Welke ondersteuning vanuit 
de werkomgeving zou voor jou 
behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens 
het werk? 

6. Welke ondersteuning vanuit de 
organisatie zou voor jou 
behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens 
het werk? 

(Griffiths e.a., 
2013; Hammam 
e.a., 2012) 

Beide onderzoeken staan in de derde en 
vijfde rij omschreven. De 
overgangsklachten zelf, de 
werkomstandigheden en de 
werkomgeving hebben invloed op het 
werk. De organisatie wordt door de 
onderzoekers geadviseerd hierin 
ondersteuning aan te bieden. Deze 
vragen vragen expliciet aan de 
vrouwelijke medewerkers welke 
ondersteuning zij nodig hebben.  

Vragen uit onderdeel D: 
4. Welke ondersteuning vanuit je 

collega’s zou voor jou 
behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens 
het werk? 

A. Bespreek je weleens de 
overgang met collega’s? 

Zo ja, 
i. Wat is de rol/functie met 

degene met wie je hebt 
gesproken over de overgang? 

ii. Wat was de reden dat je 
specifiek met deze collega hebt 
gesproken over de overgang? 

iii. Hoe heb je deze gesprekken 
ervaren? 

iv. Hoe hebben deze/heeft dit 
gesprek(ken) je geholpen? 

Zo nee, 
i. Wat is de reden dat je het 

onderwerp niet bespreekt met 
je collega’s?  

ii. Zou je dit wel willen bespreken 
met je collega’s? En waarom? 

iii. Wat zou het voor jou 
makkelijker maken om met 
iemand over de overgang te 
spreken?  

iv. Wat zou de ideale reactie zijn 
van degene met wie je spreekt 
over de overgang? 

(Griffiths e.a., 
2013; Hammam 
e.a., 2012; Hardy 
e.a., 2017; Hickey 
e.a., 2017; 
Wijntuin e.a., 
2019) 
 

De gerefereerde onderzoeken 
constateren dat vrouwen praten over de 
overgang met collega’s een gunstige 
copings-strategie vinden. Het is daarom 
belangrijk inzicht te krijgen in hoeverre 
vrouwelijke medewerkers bij De 
Waerden dat momenteel doen en wat 
hun ertoe bewoog om dat te gaan doen. 
Andersom is het daarom ook belangrijk 
om te weten waarom vrouwen dat niet 
doen. Daarop zijn deze interviewvragen 
gebaseerd. 

Vragen uit onderdeel D: 
7.  Welke ondersteuning vanuit je 

leidinggevende zou voor jou 

(Griffiths e.a., 
2013; Hammam 

De gerefereerde onderzoeken 
constateren dat een deel van vrouwen 
met overgangsklachten hun 
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behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens 
het werk?  

A. Heb je weleens het onderwerp 
met je leidinggevende 
besproken?  

B. Wat is de reden waarom je het 
wel/niet bespreekt met je 
leidinggevende? 

Zo ja op vraag A: 
i. Wat verwacht je van je 

leidinggevende als je het 
onderwerp met hem/haar 
bespreekt? 

ii. Wordt er aan de verwachting 
voldaan? Waarom wel of niet? 

Zo nee op vraag A: 
i. Heb je bepaalde 

ondersteuningsbehoeftes die 
je nu niet krijgt van je 
leidinggevende? 

ii. Welke ondersteuning zou je 
graag van je leidinggevende 
willen ontvangen? 

e.a., 2012; Hardy 
e.a., 2019) 
 

leidinggevende om diverse redenen niet 
informeren, maar wel vanwege 
overgangsklachten verzuimen. Daardoor 
zijn er vragen toegevoegd om te 
controleren in hoeverre vrouwelijke 
medewerkers bij De Waerden de 
overgang met hun leidinggevende 
bespreken. 

Tabel 2: Onderbouwing interviewvragen 
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4. Resultaten praktijkonderzoek  
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die zijn gekomen uit het praktijkonderzoek, 
deelvragen 3,4 en 5. Om deelvraag 3 te beantwoorden is er een interview gehouden met een adviseur 
mobiliteit en ontwikkeling van het Noordwest Ziekenhuisgroep. Het transcript van dit interview is te 
vinden in bijlage III. Om de deelvragen 4 en 5 te beantwoorden zijn er 15 medewerkers vanuit 
verschillende functies geïnterviewd. Om de informatie van deze interviews te analyseren zijn de 
verschillende fases van coderen doorlopen. Het coderingsoverzicht is te vinden in bijlage II. De 
transcripten van de interviews met de medewerkers zijn te vinden in bijlage III.  
 

4.1. Resultaten deelvraag 3 
 
Welke ondersteuning wordt geboden in een andere gezondheidszorgorganisatie aan vrouwelijke 
medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk? 
 
Om deze deelvraag te beantwoorden is er een interview gehouden met een adviseur mobiliteit en 
ontwikkeling, onderdeel van het HR-team, van het Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ). Het 
Noordwestziekenhuisgroep heeft ongeveer 1800 vrouwelijke medewerkers in dienst waarvan 600-650 
vrouwen in de leeftijd van 44-60 jaar. Hieronder wordt opbouwend aangegeven welke ondersteuning 
het NWZ aan deze groep heeft geboden, met welk doel en met welk resultaat. 
 
Het doel 
De belangrijkste speerpunten van NWZ om met het onderwerp, de overgang, aan de slag te gaan 
waren het voorkomen van verzuim (preventie) en via interventies het werkvermogen en de vitaliteit 
van medewerkers toe te laten nemen.  
 
De geboden ondersteuning 
NWZ wilde het onderwerp groots aanpakken en in korte tijd de gehele doelgroep bereiken. Zij werden 
hierin geadviseerd door oud gynaecologen die gespecialiseerd zijn in de overgang. Deze 
gynaecologen adviseerde dat je als organisatie moet proberen om de bewustwording rondom de 
overgang bij de vrouwelijke medewerkers te vergroten. Het ziekenhuis heeft de volgende 
ondersteuning geïmplementeerd: 

1. Zij hebben interactieve symposiums georganiseerd. In zo’n symposium werden de volgende 
onderwerpen behandeld: het verstrekken van medische informatie over de overgang, 
interventies en de overgang en werk. Deze symposiums werden gehouden door de oud 
gynaecologen. De gynaecologen hamerde op twee dingen tijdens een symposium: 1) de 
eigen regie en 2) dat iedere vrouw het zelf bespreekbaar moet maken met zijn/haar 
leidinggevende of, als dat noodzakelijk is, preventief zelf de bedrijfsarts of huisarts moet 
inschakelen zodat er (samen) naar oplossingen gezocht wordt. Het ziekenhuis heeft twee 
symposiums van ieder 3 uur georganiseerd voor 80 tot 120 medewerkers. Ook hadden zij 
weer nieuwe symposiums ingepland, maar konden deze helaas door Covid-19 maatregelen 
niet meer doorgaan. Om de leidinggevenden, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, 
bedrijfsmaatschappelijk werkers en arbeidspsychologen ook bewust te maken over de 
overgang had NWZ hun uitgenodigd voor het symposium, zodat zij meer te weten kwamen 
over de overgang en medewerkers beter konden begrijpen. Ook was het raad van bestuur 
betrokken. Die kondigde op de bijeenkomsten ook aan om ruchtbaarheid te creëren.  

2. NWZ heeft op hun intranet een aparte pagina aangemaakt en ingericht met informatie over de 
overgang. Hierop is de betreffende PowerPoint presentie, van het symposium, beschikbaar 
gesteld en doorlinkpagina’s naar tips vanuit hun collectieve zorgverzekeraar op geplaatst.  

3. Ook heeft NWZ (zeer recent) een digitaal vitaliteitsportaal gelanceerd voor medewerkers. Dit 
vitaliteitsportaal heeft als doel medewerkers, ook tijdens de Covid-19 pandemie, lekker en 
prettig te kunnen blijven werken. Zij bieden o.a. bootcamplessen aan, cv-check, mindfulness 
en wandelsessies. Hierin is een aparte ‘tegel’ toegevoegd over de overgang.  

4. Ook wil NWZ een overgangsapp gaan ontwikkelen.  
 
Reden gekozen ondersteuning 
NWZ wilden snel de doelgroep bereiken en bewustzijn creëren. Zij hebben dit gedaan door 
symposiums te organiseren. Een middel om de gewenste informatie te geven. Ook geloven zij in de 
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kracht van groepsbijeenkomsten. Zij kregen de indruk dat mensen zich dan 
makkelijker laten horen en de mensen die hier geen behoefte aan hebben konden luisteren en de 
informatie tot zich konden nemen. Ook het delen van informatie via verschillende kanalen geeft 
mensen de vrijheid en de mogelijkheid de informatie tot zich te laten nemen op de manier die aansluit 
bij hun behoefte. De kanalen waren: fysiek (de symposiums), via digitale middelen op vaste 
apparatuur (intranet en vitaliteitsportaal) en in de toekomst ook via mobiele digitale middelen (de app). 
 
Reacties 
De geïnterviewde geeft aan het idee te hebben dat ze er aardig in geslaagd zijn om het onderwerp op 
de kaart te krijgen. Binnen 10 dagen zaten de twee symposiums vol en werden ze overladen met 
mailtjes met aanmeldingen voor de wachtlijst voor opkomende symposiums. Ze merkte hierdoor dat 
het onderwerp enorm leeft. Ze kreeg ook vragen of ze advies kon geven omdat afdelingen meer met 
dit onderwerp wilde doen. De geïnterviewde heeft daarop ook voor afdelingen presentaties gehouden 
over vitaliteit en het onderwerp ‘de overgang’ aangehaald.  
 
Meten  
Het meten van de effecten van geboden ondersteuning is lastig. Ziekteverzuim als gevolg van de 
overgang is niet te meten. Wel heeft NWZ bijgehouden hoeveel medewerkers er stonden 
ingeschreven voor de symposiums. Doordat de symposiums snel volgeboekt waren merkten ze dat er 
veel behoefte en interesse in was. Enige vorm van meten bij de andere kanalen wordt niet gedaan.  
 
Resultaat 
Helaas is het door het corona-virus niet gelukt om de gehele doelgroep te bereiken, maar de 
geïnterviewde is ervan overtuigd dat ze de doelen die ze voor ogen had aardig heeft bereikt. Nu is 
NWZ op zoek naar andere manieren om de symposiums te organiseren. Een mooie bijvangst, zoals 
zij omschrijft, is dat verschillende mensen uit haar eigen professionele netwerk haar benaderen over 
hoe ze dit onderwerp heeft aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat andere organisaties hier ook mee aan 
de slag zijn gegaan.  
 
Advies 
Het advies van de geïnterviewde aan andere organisaties is om interventies in te zetten die 
laagdrempelig en toegankelijk zijn, zoals groepsbijeenkomsten. Dan hoeven medewerkers niet alleen 
naar de bijeenkomst te gaan en kunnen medewerkers onderling elkaar stimuleren om er samen heen 
te gaan. Daarnaast wordt ook het aanbieden van een app geadviseerd, zodat vrouwen zelf kunnen 
bepalen wanneer ze informatie tot zich nemen. Wat ook voor NWZ heeft geholpen is dat de 
gynaecologen (van het symposium) bij het ziekenhuis hebben gewerkt en dat de (deelnemende) 
medewerkers hun kennen, wat een vertrouwd gevoel geeft en daardoor een lagere drempel is aan de 
symposiums deel te nemen.   
 

4.2  Algemene informatie respondenten 
 
In figuur 1, 2 en 3 zijn algemene gegevens van de respondenten gepresenteerd, of zij autonomie 
ervaren in hun werk en wat hun houding is tegenover de overgang.  
 

 
Figuur 1: Leeftijdsverdeling respondenten      Figuur 2: Aantal jaar respondenten in dienst 
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Autonomie 
Het gevoel van autonomie ervaren in je werk kan van invloed zijn hoe vrouwen hun 
overgangsklachten ervaren en welke middelen zij kunnen inzetten om het beste om te gaan met hun 
overgangsklachten op hun werk. Voorbeelden hiervan zijn: werktijden anders indelen, op een prettig 
ervaren werkplek kunnen werken, werkzaamheden zo inrichten dat vrouwen zo optimaal mogelijk 
kunnen werken en werkzaamheden zo inrichten dat vrouwen zo optimaal mogelijk kunnen werken.  
 
 
De meeste respondenten ervaren autonomie in hun werk of enigszins, het flexibel kunnen indelen van 
hun werkuren en werkzaamheden. Zie figuur 4. 

 
Figuur 4: Ervaren autonomie door respondenten 

Opvallend is dat vrouwen die eenzelfde functie bekleden, regie over hun eigen agenda hebben en niet 
voor een groep cliënten staan wisselend antwoorden op deze vraag. Zo ervaart de één een hoge 
mate van autonomie en geeft de ander aan dat er autonomie in theorie is maar in de praktijk lastig te 
realiseren is. Ook wordt er wisselend gereageerd onder de groep respondenten die voor een groep 
cliënten staan op woonlocaties of dagbesteding. Zo voelt de één autonomie omdat ze het gevoel 
hebben invloed dat ze invloed op hun rooster kunnen uitvoeren en dat rekening wordt gehouden met 
hun wensen en de ander ervaart dit niet.  
 
Houding tegenover de overgang 
Voordat de respondenten in de overgang kwamen stonden zij vrij laconiek tegenover de overgang. Ze 
geven aan dat het moeilijk is om een voorstelling vooraf van de overgang te maken. De vrouwen 
maakte zich er niet druk over en dachten dat het wel mee zou vallen. Ze hadden zich er niet in 
verdiept en waren niet over de overgang geïnformeerd. Nu de vrouwen zelf de overgang ervaren 
merken ze dat ze het hebben onderschat. Tweederde van de respondenten ervaart het nu als 
negatief. Woorden die zij gebruiken zijn onder meer: “vreselijk”, “het neemt me over” en “het is een 
vloek”. Eénderde geeft aan dat de overgang erbij hoort of staan juist positief er tegenover. Ze zien 
deze fase als een gelegenheid om naar jezelf te luisteren en te doen wat zij zelf belangrijk vinden.  
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4.3  Resultaten deelvraag 4 
 
Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar eigen zeggen, tijdens 
hun werk?  
 
De overgangsklachten die bij vrouwen de meeste problemen veroorzaken in hun werk zijn; 
slaapstoornissen, vermoeidheid of lusteloosheid, concentratieproblemen, opvliegers, gespannen of 
nerveus gevoel, spier- en gewrichtspijn en snel geïrriteerd zijn. Het gehele overzicht staat in figuur 5. 
 

 
Figuur 5: Overgangsklachten die problemen veroorzaken op het werk 

 
De overgangsklachten die vrouwen het meeste beïnvloeden in het werk zijn; met stipt bovenaan een 
gespannen nerveus gevoel, gevolgd door vermoeidheid of lusteloosheid en snel geïrriteerd zijn. Het 
complete overzicht staat in figuur 6. 
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Figuur 6: Overgangsklachten die vrouwen het meeste beïnvloeden op het werk. 

 
Uiting van de klachten op het werk 
Bovenstaand genoemde klachten beïnvloeden vrouwen in hun werk en dat uit zich door:  

1. De vrouwen hebben minder energie en het kost ze meer moeite om hun werk te kunnen 
uitvoeren, waardoor ze meer tijd voor dezelfde taken nodig hebben. Ook hebben zij een korter 
lontje, waardoor spontane uitbarstingen voorkomen. Dit heeft ook invloed op hun 
tijdsbesteding, omdat ze later uitleggen aan de collega’s waarom zij op een bepaalde 
(geïrriteerde) manier reageerde. 

2. De vrouwen geven aan een verminderde focus te hebben en kunnen zich moeilijker 
concentreren. Ze zijn niet volledig beschikbaar/aanwezig met hun gedachtes. Ze ervaren een 
leeg/vol hoofd waardoor ze soms niet goed weten wat ze aan het doen zijn. Hierdoor kunnen 
zij minder werk verzetten dan zij zouden willen.  

3. De vrouwen ervaren stress en spanning tijdens hun werk. Dit komt o.a. doordat zij stress 
ervaren om taken uit te voeren, geen overzicht meer hebben en stress ervaren doordat zij 
vergeetachtig zijn. Ook krijgen zij hierdoor het gevoel dat zij hun werk niet goed doen en gaan 
ze vervolgens aan hunzelf twijfelen.  

4. Vrouwen geven aan dat ze minder (werk)belasting aankunnen dan voorheen.  
 
De vrouwen die opvliegers ervaren geven aan dat opvliegers veel energie kosten en stress geeft. Ook 
onderbreekt het hun werk, bijvoorbeeld het voeren van een gesprek lukt op dat moment niet meer. 
Daarbij zijn zij zowel voor, tijdens en na een opvlieger emotioneel.  
 
De overgangsklachten wekken ook gevoelens op, zoals onzekerheid. Onzekerheid in werksituaties of 
werkzaamheden en hoe de vrouwen deze werkzaamheden uitvoeren, waaronder de manier hoe 
klachten zich openbaren (bijv. roodheid door opvliegers) en niet de groepssnelheid/niveau aan te 
kunnen (meer tijd voor een cursus nodig, langer moeten nadenken). Daarbij wordt schaamte 
meerdere keren benoemd. Schaamte in hoe situaties zijn gelopen, hoe de klachten zich openbaren en 
de schaamte om erover te praten. Daarnaast worden de gevoelens ongemakkelijkheid, onrustig, 
schuldig, wantrouwend en zwak benoemd. Ook zijn vrouwen bang dat zij worden afgerekend op hun 
overgangsklachten door hun werkgever/leidinggevende (bang voor ontslag wordt specifiek benoemd). 
Tevens geven vrouwen aan dat zij zichzelf niet meer zijn, soms de controle kwijt zijn en dat zij zichzelf 
in situaties niet herkennen. Hierbij wordt spontane emotionele uitbarstingen als voorbeeld 
aangegeven. 
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Wat merkbaar is, is dat vrouwen in de overgangsfase sneller terugvallen in hun oude gewoontes en 
vanuit die bekendheid werken. De vrouwen geven aan dat zij bepaalde werksituaties (liever) 
vermijden. Zie figuur 7. 
 

 
Figuur 7: Frequentie vermeden werksituaties. 

 
Sommige vrouwen hebben moeite met sociale contacten en/of vermijdt deze liever. Vrouwen geven 
aan dat ze grote groepen onprettig vinden en dat ze daarin zich opgelaten voelen. Ook vinden zij het 
prettig de rust op te zoeken zodat ze zich beter kunnen concentreren. Te veel sociale activiteiten 
achter elkaar wordt als belastend ervaren. De vrouwen gaven aan zij moeite hebben om hun eigen 
werkzaamheden te volbrengen. Hierdoor nemen zijn liever geen nevenactiviteiten of extra taken op 
zich, bijvoorbeeld taken die voortkomen uit een teamvergadering. Digitale werkzaamheden, zoals 
administratie, wordt door sommige vrouwen uit de weg gegaan. Deze activiteiten vergen concentratie 
en komen neer op het geheugen, datgene wat juist meer moeite kan kosten tijdens de overgang. 
Digitale werkzaamheden wordt dan ook als lastig ervaren, een struikelblok en worden liever 
vooruitgeschoven. Ook fysieke belasting kan voor vrouwen moeilijk zijn vanwege spier- en 
gewrichtspijn. Vrouwen zien tegen deze werkzaamheden op, veranderen van werkplek waar fysieke 
belasting minder voorkomt of vragen om hulp bij deze werkzaamheden aan anderen.    
 
Vrouwen geven aan dat spanning in het werk, geen structuur in het werk/rooster en door (de 
maatregelen tegen) Covid-19 de overgangsklachten verergeren, in de zin dat deze erger of intenser 
worden.  
 
Functioneren/ presteren 
Ruim de helft van de vrouwen geeft aan dat hun overgangsklachten invloed hebben op hun 
functioneren/presteren, zoals weergegeven in figuur 8.  
 

  
Figuur 8: Invloed op functioneren/presteren 
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Vrouwen geven aan dat ze minder goed dingen tegelijk kunnen doen en minder goed kunnen 
schakelen tussen werkzaamheden. Daardoor kunnen ze minder werk verzetten dan voorheen. Ook 
ervaren zij een leeg/vol gevoel in het hoofd en kunnen ze zich minder goed concentreren en vergeten 
dingen. Hierdoor krijgen zij het gevoel dat ze tekortschieten in hun werk.  
 
Werktevredenheid  
Bijna alle vrouwen geven aan dat hun overgangsklachten invloed hebben op hun werktevredenheid. 
Zie figuur 9. 
 

  
Figuur 9: Invloed op werktevredenheid 

 
Dit betekent niet dat vrouwen continue ontevreden zijn over werk, maar dat hun overgangsklachten en 
de hevigheid ervan invloed heeft op hun werktevredenheid. Vrouwen geven aan dat wanneer zij 
minder goed in hun vel zitten dat dat invloed heeft op hun werkplezier. Dat zij geïrriteerder en sneller 
ontevreden zijn en dat zij hun doelen in hun werk niet kunnen behalen. Voldoening over hun werk 
ontbreekt.  
 
Ziekteverzuim 
47% (n=7) van de vrouwen is langdurig uitgevallen. Bij vijf vrouwen was de oorzaak een burn-out, bij 
één vrouw was de oorzaak fysiek (spier- en gewrichtspijn) en bij één vrouw was het een combinatie 
van fysiek en burn-out. Al deze vrouwen waren in de periode van hun uitval in de overgang. Zes 
vrouwen denken achteraf dat ze zijn uitgevallen door de overgang of combinatie van de overgang met 
andere oorzaken. Eén vrouw twijfelt of de overgang een rol heeft gespeeld bij haar uitval.  
 
Twee van deze zes vrouwen geven in eerste instantie aan niet te verzuimen door 
overgangsgerelateerde klachten. Echter, later in het interview blijkt dat zij beide zijn uitgevallen en 
daarbij geven zij aan dat de overgang daaraan heeft bijgedragen. Eén van deze vrouwen geeft daarbij 
aan dat het eerder door de omgeving begrepen wordt om langdurig afwezig te zijn door een burn-out 
dan door de overgang.  
 
Enkele vrouwen geven aan dat zij merken dat veel vrouwen/collega’s in de overgangsleeftijd een 
burn-out hebben. Zij vermoeden dat de overgang hier een rol in speelt.  
 

4.4  Resultaten deelvraag 5 
 
Welke ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers van De Waerden behulpzaam kunnen 
zijn voor de overgangsklachten die zij tijdens hun werk ervaren?  
 
Hoe vrouwen nu omgaan met hun overgangsklachten op het werk 
De meeste vrouwen geven aan: ‘je moet gewoon doorgaan’. Sommige proberen er niet te veel 
aandacht aan te schenken of wuiven het weg. Andere proberen de klachten te accepteren, zijn bewust 
bezig om in balans te blijven, besteden meer aandacht aan het organiseren van het werk of maken 
het bespreekbaar. Ook worden de copings-strategieën bewuste keuze in kleding, briefjes ter 
ondersteuning voor het geheugen, extra hard werken en meer uren werken om het prestatieniveau te 
behalen benoemd. Voor een deel van de vrouwen is de manier hoe ze er nu mee omgaan dat ze de 
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situatie accepteren. Het andere deel wil er graag verandering in zien, omdat hun 
balans zoekraakt, ze overcompenseren of werk mee naar huis nemen. Dit heeft invloed op hun 
gesteldheid in hun privéleven: zij zijn thuis energieloos en hebben een kort lontje.    
 
Bespreekbaarheid  
73% (n=11) van de vrouwen geeft aan de overgang geen taboeonderwerp voor zichzelf te vinden en 
durft daar openlijk over spreken. 20% (n=3) geeft aan makkelijker over de overgang te durven spreken 
maar niet met de leidinggevende, ze praten er alleen in de lacherige zin over of praten er alleen in 
privésferen over. Er wordt door meerdere vrouwen aangegeven dat er weinig over het onderwerp 
wordt gesproken en dat het nog een taboe is om erover te spreken.  
 
53% (n=8) van de vrouwen bespreekt de overgang weleens met collega’s. Dit is vaak met vrouwen die 
zelf in de overgang zitten. Dit heeft als reden dat ze het idee hebben dat alleen zij het kunnen 
begrijpen. Vrouwen geven aan dat jonge collega’s en mannen in het algemeen de overgang niet 
begrijpen en er zich geen voorstelling van kunnen maken. De vrouwen zoeken erkenning en 
geruststelling in de gespreken zodat ze beter met de klachten om kunnen gaan. 47% (n=7) van de 
vrouwen bespreekt de overgang liever niet met collega’s of alleen op een luchtige manier: “heb jij daar 
last van? Nee, heb jij daar wel last van?”. Zij geven aan dat ze het idee hebben dat er een taboe op 
het onderwerp rust, ze ‘niet willen zeuren’, ze het niet vinden passen om te bespreken bij een zakelijke 
relatie en/of dat ze het idee hebben dat collega’s niet op dit soort gesprekken zitten te wachten.  
 
40% (n=6) van de vrouwen heeft weleens de overgang met hun leidinggevende besproken met als 
voornaamste reden dat de leidinggevende dan op de hoogte is van hun welzijn. 60% (n=9) van de 
vrouwen bespreekt de overgang niet met hun leidinggevende. Dit heeft verschillende redenen: hun 
huidige leidinggevende werkt er nog niet zo lang, ze verwachten niet dat de leidinggevende het 
begrijpt, er wordt niet open gesproken over de overgang op het werk en ze praten liever over 
specifieke klachten (bijv. lichamelijk te zwaar werk) dan de overgang benoemen. Ook is 20% (n=3) 
van de vrouwen bang dat ze op hun prestaties of gedrag worden afgerekend door hun 
leidinggevende. De vrouwen die de overgang met hun leidinggevende bespreken hebben een 
bepaalde verwachting daarbij, zoals het krijgen van begrip of ondersteuning. Van de 6 vrouwen die 
het bespreken, voldeed bij 4 vrouwen het gesprek met hun leidinggevende aan hun verwachtingen, bij 
2 vrouwen soms niet.  
 
In 53% (n=8) van de interviews is er gesproken over ‘niet zeuren’. Vrouwen geven aan dat ze niet 
willen zeuren, voelen zich een zeur als ze het bespreken of hebben het idee dat ze een klagerig mens 
zijn als ze over de overgang spreken. Ook geven verschillende vrouwen aan dat praten over de 
overgang niet weggeschreven moet worden als gezeur.  
 
Verschillende vrouwen geven aan dat er geen stempel op de overgang gelegd moet worden. Dat 
wanneer zij praten over een klacht of zich ziekmelden het niet mag worden weggezet als ‘de 
overgang'. Ook willen zij zich niet zielig gevonden worden.   
 
Verandering in arbeidsleven 
27% van de vrouwen heeft overwogen om ontslag te nemen vanwege de overgangsklachten die zij 
ervaarden. De reden voor deze afweging was dat zij twijfelde of de baan nog wel bij hun paste, ze 
minder belasting wilden of vanwege de depressiever gedachtes die gepaard gaan met de overgang. 
Sommige vrouwen zijn nu minder gaan werken of hebben een andere functie binnen De Waerden 
aangenomen. 20% (n=3) van de vrouwen heeft daadwerkelijk ontslag genomen bij de vorige 
werkgever, vanwege de overgangsklachten of levensfase. Zij vonden de belasting in hun vorige baan 
(in de zorg) te zwaar.  
 
Aangedragen ondersteuning  
Er worden verschillende behoeftes in ondersteuningsmogelijkheden aangedragen door de 
geïnterviewde vrouwen. Een deel van de vrouwen geeft daarbij aan dat zij zelf het initiatief voor deze 
mogelijkheden moeten nemen, de verantwoordelijkheid bij zichzelf ligt en zij voor zichzelf moeten 
bepalen wat zij nodig hebben. In figuur 10 staan de genoemde ondersteuningsbehoefte 
gepresenteerd. 
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Figuur 10: Genoemde ondersteuningsbehoefte door respondenten. 

 
Serieus genomen worden 
Vrouwen geven aan dat de overgang serieus genomen moet worden omdat de overgang 
moeilijkheden en ongemakken met zich kan meebrengen. Zij geven aan dat ze willen dat er serieus 
met hen wordt meegedacht in het bieden van oplossingen. Sommige vrouwen hebben het idee dat er 
te luchtig over wordt gedacht.  
 
Begrip 
Vrouwen geven aan dat zij begrip willen, dat er wordt begrepen wat de overgang is, wat de effecten 
kunnen zijn van de overgang en in welke situatie iemand kan zitten. De vrouwen willen hiermee 
bereiken dat andere zich kunnen voorstellen waar iemand tegenaan loopt, waarom een vrouw in de 
overgang soms anders kan reageren (vanwege een korter lontje) zodat andere hierop kunnen 
acteren. Bijvoorbeeld door iemand met rust te laten of juist iemand te helpen.  
 
Aandacht  
Vrouwen geven aan dat zij graag willen dat er meer aandacht en bewustwording over dit onderwerp 
komt. Dat er meer openheid en kennis wordt gecreëerd, zodat niet alleen de vrouw in de overgang 
weet wat de overgang is maar ook de omgeving hier ook enige kennis van krijgen. Bewustwording in 
elke levensfase is belangrijk. Niet alleen de levensfase van de overgang maar ook een net 
afgestudeerde, een zwangere of iemand die bijna met pensioen gaat.   
 
Expert  
Vrouwen geven aan dat zij het prettig zouden vinden als zij vanuit de organisatie met een expert 
kunnen spreken die expertise heeft op overgangsgebied. Iemand waarbij zij een verhaal kwijt kunnen, 
die tips kan geven en kan meedenken in oplossingen. Ook wordt deze ondersteuningsbehoefte 
aangedragen voor als zij het gevoel hebben het onderwerp niet met een leidinggevende te kunnen 
bespreken of als bang zijn voor consequenties indien ze dit wel doen.   
 
Erkenning en herkenning 
Vrouwen geven aan dat het prettig zou zijn dat de overgang erkent wordt. Dat het echt iets is wat 
problemen kan veroorzaken. Vrouwen geven aan dat als het erkent wordt de overgang makkelijker te 
dragen valt. Herkenning wordt ook als prettig ervaren zodat vrouwen het gevoel hebben dat zij er niet 
alleen in staan en dat je elkaar kan aanmoedigen en helpen.  
 
Balans  
Zeker voor vrouwen in de overgang met belemmerende overgangsklachten, zoals slecht slapen en 
concentratieproblemen, is een balans tussen werk en ontspanning belangrijk om het werken te 
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kunnen volhouden. Ondersteuning in het vinden van de juiste balans en het 
organiseren van het werk wordt aangedragen.  
 
Flexibiliteit 
Vrouwen geven aan dat thuiswerken en je eigen werk indelen van toegevoegde waarde is. Dit geeft 
de mogelijkheid om rust te pakken wanneer dat nodig is. Inspraak in het rooster wordt meerdere 
malen aangegeven. Vrouwen geven aan onregelmatigheid in het rooster lastig te vinden, dit geeft 
meer klachten en stress. De ene vrouw geeft aan vroege diensten prettig te vinden, zodat ze na hun 
werk kunnen ontspannen en op die manier prettiger slapen. De ander geeft aan juist late diensten te 
willen, zodat ze kunnen uitslapen en rustiger kunnen opstarten. Ook wordt een regeling aangedragen 
om met behoud van loon minder te hoeven werken, specifiek voor vrouwen in de overgang.  
 
Groepsverband 
Vrouwen geven aan een bijeenkomst, voorlichting of lezing over de overgang een toegevoegde 
waarde te vinden. Waarbij er informatie wordt gegeven over de overgang, hoe je ermee kan omgaan, 
tips en waarbij ervaringen met elkaar kunnen worden gedeeld. Ook werd er aangedragen om het 
onderwerp in een teamvergadering te benoemen zodat openheid wordt gecreëerd.  
 
Bespreekbaar maken 
Vrouwen geven aan dat het fijn is als het onderwerp bespreekbaar is. Vanwege de taboe weten 
vrouwen vaak niet wat ze kunnen verwachten. Dit kan bepaalde gevoelens met zich mee brengen, 
zoals onzekerheid en aan jezelf twijfelen. Door het onderling bespreken met elkaar zorgt dit voor 
erkenning en herkenning. Ook wordt de interesse in elkaar fijn gevonden en biedt dit de mogelijkheid 
om elkaar tips te geven. Vrouwen geven aan dat dit stress kan wegnemen.  
 
Naast de concrete ondersteuningsbehoeften geven vrouwen aanvullende behoeftes/informatie voor 
leidinggevende en leefstijl. 
  
Leidinggevende 
Vrouwen geven aan dat zij het belangrijk vinden dat hun leidinggevende enige kennis heeft over de 
overgang, zodat zij kunnen begrijpen waar vrouwen mee te maken hebben en hulp kunnen bieden bij 
het zoeken naar een oplossing. Ook vinden zij dat hun leidinggevende tijd en aandacht aan dit 
onderwerp moet besteden. Daarnaast geven meerdere vrouwen aan dat dit onderwerp, vanaf een 
bepaalde leeftijd, moet worden meegenomen in een functioneringsgesprek.  
 
Leefstijl 
Tot slot benoemd 53% (n=8) van de vrouwen bewuster en gezonder leven om zich zo goed mogelijk 
te voelen. Ze zijn op hun voeding gaan letten, mediteren, besteden meer aandacht aan ontspanning 
en zijn meer gaan bewegen/sporten. Zij geven aan dat dit positief bijdraagt aan hoe zij zich in hun vel 
voelen. 
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5. Conclusie 
 
 
In dit hoofdstuk worden alle deelvragen en de centrale vraag beantwoord.  
 

5.1 Conclusie deelvragen 
 
Deelvraag 1: Wat is volgens de literatuur de invloed van overgangsklachten van vrouwen op hun 
werk? 
 
Overgangsklachten kunnen stress veroorzaken en werkstress en overbelasting kunnen de 
overgangsklachten weer verergeren. Dit versterkt elkaar. Vrouwen met overgangsklachten ervaren 
een verminderde werktevredenheid en een verlies in geloofwaardigheid. Er heerst een taboe rondom 
het bespreekbaar maken van de overgang. Vanwege deze taboe laten vrouwen het liever uitkomen op 
een arbeidsconflict dan open te zijn over de overgang. Dit taboe is ook naar de leidinggevende toe. 
De helft van de vrouwen vertelt dan ook niet de echte reden van hun afwezigheid bij hun 
leidinggevende. Ook passen vrouwen ongunstige coping-strategieën toe zoals harder of meer werken, 
ziekmelden of vrije dagen opnemen zonder te melden dat zij verzuimen of verlof opnemen vanwege 
de overgang. Vrouwen die overgangsklachten ervaren zijn minder productief en melden meer 
arbeidsbeperkingen dan vrouwen zonder overgangsklachten. Ook geeft één derde van de vrouwen 
aan dat hun werkprestaties negatief worden beïnvloed door de overgang. Vrouwen die hebben 
aangegeven dat hun werkprestaties niet worden beïnvloed door de overgang geven aan dat zij (heel) 
hard werken om hun moeilijkheden te doorstaan. Ook geven vrouwen aan dat zij de prestatietekorten 
voor hun leidinggevende en collega’s verhullen. Het werkvermogen van vrouwen met 
overgangsklachten kan beduidend lager zijn dan vrouwen zonder klachten, wat kan leiden tot een 
hoger ziekteverzuim. Deze punten zorgen voor hogere werkgeverskosten en verhoogde kans dat 
deze vrouwen uitstromen. 
 
Deelvraag 2: Hoe kunnen werkgevers volgens de literatuur hun vrouwelijke medewerkers met 
overgangsklachten tijdens hun werk ondersteunen? 
 
Vrouwen kunnen tijdens de overgang klachten ervaren die de nachtrust verstoren, zoals opvliegers en 
slecht slapen. Door deze klachten raken vrouwen oververmoeid en neemt hun concentratie af. De 
mogelijkheid bieden om later te beginnen en eerder weg te gaan zou een oplossing kunnen zijn. 
Tevens kan een werkgever kijken naar (tijdelijke) aanpassingen in de standaardwerkmethoden, 
werkzaamheden en/of bevoegdheden van vrouwen in de overgang, om vrouwen in de overgang 
tijdelijk te ontzien. Meer dan de helft van de vrouwen geeft aan graag controle te hebben over de 
temperatuurbeheersing op de werkplek. Een werkgever kan dit faciliteren door het beschikbaar stellen 
van bureauventilatoren, de kachel hoger of lager te kunnen draaien in de werkruimte en de 
mogelijkheid om een raam open te kunnen zetten. Ook zou een werkgever doucheruimtes, 
opfrisruimtes of schone sanitaire voorzieningen beschikbaar kunnen stellen zodat vrouwen zich 
kunnen opfrissen. Het beschikbaar stellen van koud drinkwater, de mogelijkheid te hebben om te 
werken in verschillende werkruimtes en het beschikbaar stellen van rustruimtes zouden oplossingen 
kunnen zijn. Binnen bedrijven in het algemeen, waaronder werkgevers, leidinggevenden en vrouwen 
zelf, is weinig kennis over het onderwerp aanwezig. Bewustzijn is essentieel om de klachten te 
herkennen en hierop te acteren. Het faciliteren van informatie over de overgang, het geven van 
advies, begeleiding en training zou hierin bijdragen. Een veilige organisatiecultuur is daarbij 
noodzakelijk. Ook het bewustzijn en kennis van de bedrijfsarts is belangrijk, omdat medewerkers die 
langdurig/veelvuldig verzuimen terechtkomen bij deze persoon. Ook beveelt de literatuur aan een 
(vitaliteits)beleid om te stellen voor vrouwen in de leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar. Een beleid dat 
ingaat op de werkomgeving en vitaal ouder worden, waarin afspraken staan over ziekteverlof, 
medische afspraken en flexibele verzuimprocedure (zoals eerder naar huis of langere pauzes), zonder 
dat er (verplicht) aanpassingen worden gedaan in de arbeidsovereenkomst. 

Deelvraag 3: Welke ondersteuning wordt geboden in een andere gezondheidszorgorganisatie aan 
vrouwelijke medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk? 
 
Het Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) had als doel de overgang meer bekendheid en aandacht te 
laten krijgen en dat medewerkers meer kennis over het onderwerp vergaarde. Hierbij hebben ze 
rekening gehouden met op welke manier zij zoveel en snel mogelijk de gehele populatie (vrouwen in 
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de leeftijdscategorie) in de organisatie konden bereiken. Een kritische noot van 
NWZ is dat bij de medewerker de eigen regie ligt om acties te ondernemen. NWZ biedt de volgende 
ondersteuning aan of gaat deze aanbieden:  

1. Het organiseren van interactieve symposiums welke ingaan op het informeren van 

aanwezigen met medische informatie over de overgang, bijhorende interventies en de 

overgang en werk. 

2. Aandacht over het onderwerp op intranet. Er is een aparte pagina aangemaakt met informatie 

over de overgang, de PowerPoint presentatie van het symposium en doorlinkpagina’s naar 

tips vanuit hun collectieve zorgverzekeraar. 

3. Een digitaal vitaliteitsportaal met informatie over de overgang. 

4. Een overgangsapp (deze wordt op het moment van schrijven ontwikkeld). 

 
Deelvraag 4: Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar eigen 
zeggen, tijdens hun werk?  
 
Vrouwen ervaren diverse overgangsklachten op hun werk. Diegene die problemen op het werk 
veroorzaken zijn: slaapstoornissen, vermoeidheid of lusteloosheid, concentratieproblemen, opvliegers, 
gespannen of nerveus gevoel, spier- en gewrichtspijn en snel geïrriteerd zijn. De belangrijkste daarvan 
zijn: gespannen nerveus gevoel, vermoeidheid of lusteloosheid en snel geïrriteerd zijn. Deze klachten 
overlappen elkaar in hun uiting op hun werk. Dit resulteert dan ook in: 

1. Dat vrouwen minder fysieke en mentale belasting aankunnen. Zij beperken zich liever tot hun 
primaire werkzaamheden. Andere/overige werkzaamheden verhoogt de werkbelasting te veel. 

2. Een opgelaten gevoel hebben in (grote) groepen. Vrouwen vermijden liever sociale contacten 
met veel mensen. 

3. Verlies in geheugen, wat met name administratieve (digitale) taken vermoeilijkt. 
Deze problemen en klachten resulteren dan ook in negatieve emoties, waaronder schaamte, 
onzekerheid, ongemakkelijkheid, onrustig, schuldig, wantrouwend en zwak. De combinatie van de 
overgangsklachten, de uiting daarvan op het werk en de emoties die daarbij gepaard gaan, zorgen 
ervoor dat: 

1. De helft van de vrouwen het idee hebben dat zij tekortschieten in hun werk door hinder van de 
overgangsklachten. 

2. Bijna bij elke vrouw dit invloed heeft op hun werkplezier. 
3. In combinatie met andere factoren (bijv. in het privéleven) verzuim op de loer ligt.  

 
Deelvraag 5: Welke ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers van De Waerden 
behulpzaam kunnen zijn voor de overgangsklachten die zij tijdens hun werk ervaren?  
 
De meeste vrouwen negeren hun overgangsklachten op hun werk. Een deel probeert bewust met hun 
overgangsklachten op hun werk om te gaan, maar een deel voert ook ongunstige copings-strategieën 
toe, zoals harder en meer werken. Wat naar voren komt is dat vrouwen behoefte hebben aan: 

1. Tips en hulp in hoe zij met hun klachten kunnen omgaan op hun werk. Bijvoorbeeld doordat zij 
naar een expert toe kunnen voor begeleiding. 

2. Verbreken van het taboe. Dat het een gesprekonderwerp is zonder stigma, waarvan 
voorbeelden zijn: angst voor consequenties, dat vrouwen zielig gevonden worden, dat 
vrouwen het gevoel krijgen dat zij zeuren of dat er gedacht wordt dat vrouwen het werk niet 
meer aankunnen. Met het verbreken van het taboe kunnen vrouwen elkaar ook ondersteunen.  

3. Dat er (meer) kennis is over wat de overgang inhoudt, wat het met een vrouw kan doen en de 
impact daarvan, zodat de omgeving kan begrijpen wat zij kunnen ondervinden.  

 

5.2  Conclusie centrale vraag 
 
Op welke manier kan De Waerden vrouwelijke medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk 
ondersteunen? 
 
Wat naar voren komt uit het onderzoek is dat wat de literatuur aangeeft m.b.t. de invloed van 
overgangsklachten op het werk ook veel naar voren komt uit de interviews met vrouwelijke 
medewerkers van De Waerden. Hieronder vallen de onderwerpen: de verminderde werktevredenheid, 
de toepassing van (on- en gunstige) copings-strategieën, de negatieve invloed op de werkprestaties, 
de negatieve invloed op het ziekteverzuim en taboe. De geïnterviewde vrouwen geven aan dat zij 
ondersteuning nodig hebben in het verspreiden van kennis over de overgang bij hunzelf en omgeving, 
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dat zij tips en hulp willen krijgen om met de overgang om te gaan en dat het 
taboe op het onderwerp opgeheven moet worden. Het doel hiervan is dat begrip en erkenning voor de 
vrouwen ontstaat, dat zij beter met hun overgangsklachten om kunnen gaan en dat ze het onderwerp 
(met hun leidinggevende) kunnen bespreken zonder negatieve connotatie.  
 
Om de doelen te behalen en de behoeftes te vervullen is allereerst kennis en bewustzijn over de 
overgang essentieel. De Waerden kan acties ondernemen op zowel organisatie, team en individueel 
niveau. De Waerden kan vrouwelijke medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk op de 
volgende manieren ondersteunen: 
 
Organisatieniveau:  

1. Door voorlichtingsbijeenkomsten of lezingen te organiseren over de overgang; 

2. Door een veilige organisatiecultuur in de organisatie te creëren, waarin de overgang 

bespreekbaar is. Hierbij is het essentieel dat er bewustzijn over het onderwerp is bij het 

management en leidinggevenden en dat zij zich kunnen inleven in de persoon die de 

overgangsklachten ervaart;   

Teamniveau: 
3. Door de overgang als levensfase onder de aandacht te brengen in teamvergaderingen, zodat 

meer kennis, begrip en transparantie ontstaat. Hierdoor kunnen collega’s elkaar onderling 

ondersteunen;  

4. Door flexibel om te gaan met hoe medewerkers hun werk indelen, zodat zij hun 

belastbaarheid zelf kunnen reguleren;  

5. Door medewerkers passend bij hun behoeften en wensen in te roosteren voor een juiste 

balans tussen werk-privé en belasting;  

Individueel niveau:  
6. Door het onderwerp ‘de overgang’ op te nemen in functioneringsgesprekken. Daardoor kan 

vroegtijdig potentieel verzuim en verminderd werkvermogen worden opgemerkt en kan 

vroegtijdig ondersteuning worden ingezet. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp 

moeten leidinggevenden worden getraind hoe zij dit kunnen aanpakken;  

7. Door medewerkers de mogelijkheid aan te aanbieden om op consult te gaan bij een 

overgangsconsulent, zodat zij de ondersteuning krijgen die ze zoeken. 
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6. Aanbevelingen  
 
 
In voorgaand hoofdstuk is er kort beschreven op welke manieren De Waerden vrouwelijke 
medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk kan ondersteunen. In dit hoofdstuk worden 
aanbevelingen gegeven waar op dit moment de meeste behoefte aan is. Deze aanbevelingen zorgen 
ervoor dat meer bewustzijn, informatie, begrip en aandacht is voor de overgang en dat het taboe 
wordt verbroken. Deze aanbevelingen zijn niet alleen voor degene die het betreft, de vrouwen in de 
overgang, maar ook die van de werkomgeving. Wanneer de omgeving meer met het onderwerp 
bekend is kan er een hogere mate van begrip en inlevingsvermogen worden gecreëerd. Tevens is de 
verwachting dat dit de negatieve gevoelens van de vrouwen, zoals angst en het gevoel van zeuren, 
wordt gereduceerd. Hieronder worden aanbevelingen gegeven op zowel organisatieniveau, 
teamniveau en individueel niveau.  
 
Aanbeveling op organisatieniveau: 

1. Het structureel organiseren van symposiums, gegeven door een expert, welke wordt 
afgesloten met een borrel. Deze symposiums worden georganiseerd voor iedere medewerker 
ongeacht of zij in de overgang zitten of niet. Raadzaam is om erop te sturen dat 
leidinggevenden en relevante externen, zoals een bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk 
werker, dit symposium bezoeken. Dit heeft als reden dat zij de vrouwelijke medewerkers 
begeleiden, aansturen of onderzoeken bij klachten en de resultaten en conclusie aanduiden 
dat deze niet altijd voldoende kennis over het onderwerp hebben. Met structureel wordt 
bedoeld dat het symposium meerdere keren (bijv. twee keer) per jaar wordt gehouden. 
Hierdoor blijft het onderwerp continue onder de aandacht en kunnen medewerkers zich 
aanmelden wanneer zij er behoefte aan hebben of hun interesse erin is gewekt. Aangezien 
het een relatief nieuw onderwerp voor de organisatie is en op basis van de 
onderzoeksresultaten de verwachting is dat er veel belangstelling voor zou kunnen zijn, is het 
raadzaam om in het begin meerdere symposiums te organiseren. In een symposium wordt 
relatief veel éénzijdig informatie verzonden, waardoor het raadzaam is om het symposium af 
te sluiten met een vrijblijvende borrel. Hierdoor is er ruimte om vragen te stellen en kunnen 
aanwezigen met elkaar hierover praten en informatie/ervaringen delen. Dit draagt bij aan de 
herkenning die bij de geïnterviewde vrouwen wordt gemist.  
 
Een presentatie gegeven door een overgangsconsulente heeft als prijsindicatie per dagdeel 
€600 incl. voorbereiding en excl. btw en kilometervergoeding. 

 
Aanbeveling op teamniveau:  

2. De verschillende levensfases waarin iemand verkeerd en de impact daarvan onder de 
aandacht te brengen en bespreekbaar te maken in teamvergaderingen. Voorbeelden van 
levensfases zijn: de overgang, net afgestudeerd, net ouder(s) geworden of bijna met 
pensioen. Het is belangrijk om niet geïsoleerd aandacht te schenken aan de overgang als 
levensfase, zodat het onderwerp niet in een negatief hokje wordt gestopt. Daarnaast kunnen 
er in iedere levensfase gebeurtenissen plaatsvinden of hindernissen overwonnen moeten 
worden, bijvoorbeeld onzekerheid, wat een bepaalde impact heeft op iemand en zijn/haar 
werk. Wanneer deze levensfases onder de aandacht worden gebracht kan begrip en 
erkenning worden gecreëerd, maar ook een veilige cultuur die nodig is om over gevoelige 
onderwerpen open durven te spreken. Naast dat het behulpzaam is voor het team om de 
verschillende levensfases te bespreken, wordt op deze wijze de negatieve connotatie (de 
stempel ‘de overgang’) van het onderwerp afgehaald. Dit hebben de geïnterviewde vrouwen 
aangegeven een fijn resultaat te vinden. Deze onderwerpen kunnen gevoelig liggen. Het is 
belangrijk, bij het bespreken van deze onderwerpen, om dit secuur aan te pakken. Daarom is 
het advies dat leidinggevenden hiervoor een training volgen in hoe zij dit het beste kunnen 
doen.  
 
Een training door een coach of bedrijfsmaatschappelijkwerker heeft als prijsindicatie per 
dagdeel €695 incl. voorbereiding en excl. btw en kilometervergoeding. 
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Aanbevelingen op individueel niveau: 

3. De geïnterviewde vrouwen geven aan dat zij behoefte hebben aan begrip en hulp van hun 
leidinggevende en ook de aandacht voor het onderwerp wordt benoemd. Een middel om dit te 
bieden is door het onderwerp ‘de overgang’ als één van de gespreksonderwerpen tijdens 
functioneringsgesprekken op te nemen. Het advies is om dit onderwerp toe te voegen aan het 
functioneringsgesprekformulier, zodat het een geïntegreerd onderwerp wordt. Door het 
onderwerp in het functioneringsgesprek op te nemen wordt er een opening voor medewerkers 
gecreëerd om hierover te spreken. Dit kan nodig zijn vanwege het taboe en de negatieve 
gevoelens die vrouwen bij het onderwerp kunnen hebben. Hierbij moet de leidinggevende 
alert zijn op de angst voor consequenties die vrouwen mogelijk ervaren. Hierdoor kan er 
vroegtijdig worden ingegrepen op bijvoorbeeld verminderde werktevredenheid, uitval, 
uitstroom en een verminderde werkvermogen of productiviteit. Zoals in de vorige aanbeveling 
(aanbeveling 2) ook werd benoemd kan de overgang een gevoelig onderwerp zijn. De 
genoemde training bij aanbeveling 2 biedt na het volgen ervan handvatten om dit op de juiste 
wijze aan te pakken.   
 

4. De geïnterviewde vrouwen geven aan dat zij het prettig zouden vinden als zij vanuit de 
organisatie met een expert kunnen spreken die expertise heeft op overgangsgebied. Iemand 
waarbij zij hun verhaal kwijt kunnen, die tips kan geven en kan meedenken in oplossingen. 
Ook wordt deze ondersteuningsbehoefte aangedragen voor als zij het gevoel hebben dat het 
onderwerp niet met een leidinggevende kan worden besproken of als bang zijn voor 
consequenties als zij dit wel doen. Het aanbieden van een overgangsconsulente als expert 
kan uitkomst bieden als de kennis van de bedrijfsarts en/of bedrijfsmaatschappelijke werker 
van De Waerden onvoldoende toereikend is om de medewerker te helpen. Een 
overgangsconsulent is gespecialiseerd op dit onderwerp en kan gerichte ondersteuning 
bieden voor alle situaties (werk en privé).  
 
Uit raadpleging met een overgangsconsulent blijkt dat vrouwen gemiddeld twee consulten van 
één uur nodig hebben voor advies over hun overgangsklachten. In het eerste gesprek wordt 
onderzocht wat het probleem is en volgt een advies. In de tweede gesprek, wat circa drie 
maanden later plaatsvindt, wordt er gekeken of de adviezen hebben geholpen en wordt er 
meestal ingegaan op het informeren/ondersteunen op lichamelijke aspecten. Afhankelijk van 
de behoefte en het gebruik van eventuele hormoontherapie wordt een derde gesprek 
ingepland na één jaar. Een consult van één uur heeft als prijsindicatie €75 excl. btw.  

 
Afsluitend advies 

5. Bovengenoemde adviezen zijn op zichzelf staand en kunnen los van elkaar worden 
uitgevoerd. Echter, deze adviezen zullen elkaar versterken wanneer zij allemaal worden 
uitgevoerd, omdat zij op verschillende niveaus veranderingen realiseren. Op individueel 
niveau wordt de negatieve connotatie op teamniveau niet weggehaald, als alleen op 
teamniveau wordt ingegrepen kan er onvoldoende kennis en handvatten bereikbaar zijn om 
vrouwen te helpen en met alleen kennis via symposiums zijn niet de individuele klachten van 
vrouwen verholpen. Tevens zal bij het toepassen van alle adviezen een cultuur ontstaan 
waarin het voor vrouwen veiliger is om over te overgang te spreken. 
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7. Discussie 
 
 
Dit hoofdstuk bevat een kritische reflectie op dit onderzoek door de validatie te verdedigen, de initiële 
resultaatverwachting te bespreken, beperkingen en implicaties voor De Waerden aan te geven en 
suggesties voor vervolgonderzoek op te geven. 
 
Voor de validiteit van dit onderzoek is er gebruik gemaakt van triangulatie. Het vraagstuk is 
onderzocht doormiddel van literatuuronderzoek, een expertinterview en interviews met medewerkers 
van de organisatie De Waerden. De geselecteerde literatuur bestaat uit rapporten van experts en 
wetenschappelijke literatuur uit gerenommeerde vakbladen. De vragenlijst die gebruikt is voor de 
interviews met medewerkers is gebaseerd op deze literatuur. De vooraf gestelde steekproefgrootte en 
vorm is behaald: de voorkeur om het expertinterview met het Noordwest Ziekenhuisgroep te houden 
en de grootte en diversiteit van de steekproef (functies en leeftijden). Bij de interviews trad ook 
saturatie op. De resultaten vanuit de drie methodes toonde grote overeenkomsten met elkaar. Op 
basis hiervan is het aannemelijk dat: 1) bij herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten optreden 
en 2) de conclusie en aanbevelingen generaliseerbaar zijn voor andere zorgorganisaties waarin het 
vrouwelijk geslacht dominant is. 
 
Op basis van vooronderzoek was de initiële verwachting dat er concrete 
ondersteuningsaanbevelingen voor De Waerden zouden volgen uit de interviews met de vrouwelijke 
medewerkers. De vrouwen gaven wel enkele ondersteuningsbehoeftes aan, maar ze konden niet op 
een concrete invulling ervan komen. Dit is mogelijk te verklaren doordat er op dit moment bij De 
Waerden geen focus is op het onderwerp en dit onderzoek een eerste voorzet is, waardoor vrouwen 
er nog niet goed over hebben nagedacht. Een tweede verklaring is het taboe en de geringe kennis 
van mensen (inclusief de vrouwen zelf) rondom dit onderwerp, wat naar voren komt uit literatuur en de 
interviews. Wanneer het taboe wordt verbroken en er meer kennis aanwezig is over de overgang is de 
verwachting dat er een duidelijker beeld ontstaat bij vrouwen over de verschillende concrete 
mogelijkheden. 
 
Dit onderzoek heeft zich bij het interviewen beperkt tot (hinder van) overgangsklachten gedefinieerd in 
de Greene Climateric Scale. Deze lijst is niet alomvattend, maar internationaal toonaangevend om de 
meest voorkomende overgangsklachten bij een vrouw in kaart te brengen. Het is voorbij aan het doel 
van het onderzoek om unieke individuele klachten bij de geïnterviewde vrouwen te analyseren, 
waardoor de lijst volstaat. Het is hierdoor mogelijk dat meerdere vrouwen dezelfde unieke klachten 
blijken te ervaren indien hierop uitgebreid wordt doorgevraagd.  
 
Dit onderzoek heeft de doelgroep benaderd via e-mail en hierin de selectiecriteria gezet. Door deze 
opzet zijn er vrouwen in de doelgroep overgeslagen die:  

1. Nog niet weten dat zij in de overgang zitten, maar wel overgangsklachten ervaren. 
2. Niet naar buiten durven te treden over hun overgangsklachten, bijv. door het taboe erop. 

Gebaseerd op de conclusie (het taboe en gebrek aan kennis) is het onwaarschijnlijk dat via een meer 
persoonlijkere benadering, bijv. telefonisch, deze doelgroep zich wel had aangemeld. Door mondige 
medewerkers te benaderen zijn duidelijke resultaten naar voren gekomen en kunnen deze 
overgeslagen doelgroepen, via de aanbevelingen, geïnformeerd en geholpen worden.  
 
Door dit onderzoek is naar voren gekomen dat inzichten van wetenschappelijke literatuur over de 
overgang overeenkomen met de huidige status bij De Waerden: er heerst een taboe, er ontbreekt 
kennis en vrouwen willen hulp/tips om beter om te gaan met de overgang. Zowel de literatuur als 
interviews wijzen er dan ook op dat zonder verandering hierin de kans op langdurige ziekteverzuim bij 
deze groep erg groot is. Niet alleen verzwijgen vrouwen dat ze last hebben van de overgang en door 
ongunstige copings-strategie verergeren zij ook hun welbevinden. In het ergste geval is uitstroom en 
het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt een gevolg. Daarnaast heeft dit ook gevolgen op 
organisatorisch niveau, zoals een verlaagde werknemerstevredenheid en een tekort aan ervaren 
werkkrachten in een krappe arbeidsmarkt. De impact is erg lastig kwantificeerbaar, op de eerste plaats 
al doordat een werkgever bij wet niet de reden voor verzuim mag registreren. Echter, de gevolgen 
spreken voor zich. De Waerden is hierdoor genoodzaakt om ondersteuning aan de vrouwen aan te 
bieden, om zo (ernstig) verzuim te voorkomen. 
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Voor De Waerden is het raadzaam om over een lange periode (2 jaar) 

vervolgonderzoek uit te voeren naar de effecten van de aanbevelingen en dit onderzoek te herhalen. 

Door het opvolgen van de aanbevelingen gaan vrouwen zich open voelen om over de overgang te 

praten, durven zij dit gesprek met hun leidinggevende aan te gaan en komen er hierdoor specifiekere 

ondersteuningsmaatregelen en/of problemen naar boven. Vervolgonderzoek kan deze extraheren. 

Zulk onderzoek draagt bij aan de algemene (praktische) kennis van dit domein. Daarnaast is verder 

onderzoek noodzakelijk om de generaliseerbaarheid van de resultaten in andere sectoren en 

organisaties met een andere man-vrouw verdeling te onderzoeken. Uit de interviews kwam naar voren 

dat vrouwen zwijgzaam zijn over de overgang richting mannen. Bij een organisatie waarin meer 

mannen dan vrouwen werkzaam zijn zou hierdoor andere problematiek geconstateerd kunnen 

worden. 
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Bijlage I: Interviewgidsen 
 
 
In dit hoofdstuk zijn de interviewgidsen toegevoegd die zijn gebruikt voor de verschillende interviews. 
In bijlage I.I is de interviewgids toegevoegd die gebuikt is voor het interview bij de externe 
zorgorganisatie. In bijlage I.II is de interviewgids toegevoegd die gebruikt is voor de interviews met de 
medewerkers van De Waerden.  
 
 

Bijlage I.I: Interviewgids externe zorgorganisatie 
 
De centrale vraag is: “Op welke manier kan De Waerden vrouwelijke medewerkers met 
overgangsklachten tijdens hun werk ondersteunen?”. Deze interviewgids wordt gebruikt om deelvraag 
3 te beantwoorden: “Welke ondersteuning wordt geboden in een andere gezondheidszorgorganisatie 
aan vrouwelijke medewerkers met overgangsklachten tijdens hun werk?”. Om deze deelvraag te 
beantwoorden is één externe HR-adviseur geïnterviewd van de organisatie X. Het interview is 
semigestructureerd. Dit biedt de mogelijkheid om dieper op vragen in te gaan. 
 
Start interview 

A) Introductie: de interviewer geeft een korte uitleg over de inhoud van het onderzoek, wat er met 
de informatie uit het interview gebeurt en een geschatte tijdduur van het interview. De 
interviewer vraagt of het interview opgenomen mag worden en legt hierbij uit dat de audio 
opname niet met derde wordt gedeeld en na het analyseren van het interview wordt 
verwijderd.  

B) Inleidende fase: de interviewer stelt de volgende vragen: 
1. Welke functie bekleed je? 
2. Hoeveel jaar ben je dienst van organisatie x?  

C) De interviewer stelt de volgende vragen die antwoord geven deelvraag 3.  
1. Hoe lang bieden jullie binnen de organisatie al ondersteuning aan vrouwen in de 

overgang? 
2. Wat is de reden geweest dat jullie ondersteuning zijn gaan aanbieden aan vrouwen in de 

overgang? 
3. Welk resultaat wilde jullie met de geboden ondersteuning gaan bereiken?  
4. Welke ondersteuning bieden jullie aan vrouwen in de overgang?  

(denk hierbij aan de categorieën flexibiliteit, werkomgeving, werkplek, informatie/training, 
bewustzijn, beleid)  

5. Wat is de reden dat jullie voor deze ondersteuning hebben gekozen? 
6. Hoe wordt de geboden ondersteuning in de organisatie ontvangen? 

(Wat waren de reactie van vrouwen in de overgang, leidinggevende, medewerkers 
algemeen, management ect.?) 

7. Hebben jullie ook ondersteuning geboden die jullie nu niet meer aan bieden? Waarom 
wordt dit niet meer aangeboden?  

8. Hoe meten jullie de resultaten van de ondersteuning?* 
A. Welke resultaten zijn bereikt? Is dit wat jullie voor ogen hadden? 
B. Met welke ondersteuning is dit resultaat bereikt? 
C. Welke resultaten zijn niet bereikt? Wat doen jullie eraan om alsnog het resultaat te 
bereiken? 
D. Zijn er ook nog andere resultaten bereikt die jullie niet van tevoren voor ogen hadden?  
E. Wat is reden geweest dat bepaalde resultaten wel zijn bereikt en andere niet?  
* Resultaten kunnen zowel negatief als positief zijn.  

9. Welke ondersteuning zou je andere organisatie aanraden om te implementeren? En 
waarom? 

Geef na het beantwoorden van bovenstaande vragen een samenvatting van de antwoorden 
die antwoord geven op de deelvraag. Controleer of deze beantwoord is, vraag anders door.  

D) Afsluiting: vraag of de geïnterviewde nog aanvullende informatie heeft m.b.t. de deelvraag. 
Herhaal dat het audiofragment, na analyse, wordt verwijderd. Bedank de geïnterviewde voor 
het gesprek. 

E) Tijdens het interview wordt gelet op zowel de verbale als non-verbale communicatie. Tevens 
bewaakt de interviewer of er daadwerkelijk antwoord wordt gegeven op de vragen. Indien 
nodig vraagt de interviewer door.   
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Bijlage I.II: Interviewgids medewerkers De Waerden 
 
De centrale vraag is: “Op welke manier kan De Waerden vrouwelijke medewerkers met 
overgangsklachten tijdens hun werk ondersteunen?”. Deze interviewgids wordt gebruikt om deelvraag 
4 en 5 te beantwoorden: “Welke overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar 
eigen zeggen, tijdens hun werk?” en “Welke ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers 
van De Waerden behulpzaam kunnen zijn voor de overgangsklachten die zij tijdens hun werk 
ervaren?” Om deze deelvragen te beantwoorden worden er 10 tot 15 vrouwelijke medewerkers, in de 
leeftijdscategorie 41 t/m 60 jaar geïnterviewd. De interviews zijn semigestructureerd. Dit biedt de 
mogelijkheid om dieper op vragen in te gaan. 
 
Start interview 

A) Introductie: de interviewer geeft een korte uitleg over de inhoud van het onderzoek, wat er met 
de informatie uit het interview gebeurt en een geschatte tijdduur van het interview. De 
interviewer vraagt of het interview opgenomen mag worden en legt hierbij uit dat de audio 
opname niet met derde wordt gedeeld en na het analyseren van het interview wordt 
verwijderd.  

B) Inleidende fase: de interviewer stelt de volgende vragen: 
1. Wat is je leeftijd? 
2. Welke functie bekleed je? 
3. Hoeveel jaar bent je dienst van De Waerden?  
4. Heb je het idee dat je autonomie hebt in je functie? Hieronder wordt verstaan het flexibel 

kunnen indelen van je werkuren en werkzaamheden. 
5. Wat is jouw houding tegenover de overgang? Of hoe sta je tegenover de overgang?  

C) De interviewer stelt de volgende vragen die antwoord geven deelvraag 4: “Welke 
overgangsklachten belemmeren medewerkers van De Waerden, naar eigen zeggen, tijdens 
hun werk?”. Laat de lijst met overgangsklachten (Greene Climacteric Scale) als voorbeeld 
zien.  
1. Welke overgangsklachten veroorzaken bij jou problemen op het werk?  
2. Welke overgangsklachten beïnvloeden jou het meest tijdens je werk?  
3. Hoe uit zich dat in je werk? (Stress, productieverlies, verminderde werktevredenheid, 

hoger ziekteverzuim). 
4. Heb je het idee dat je overgangsklachten invloed hebben op je functioneren/presteren? 

Licht toe. 
5. Heb je het idee dat je overgangsklachten invloed hebben op je werktevredenheid? Licht 

toe. 
6. Hoe ga je om met de problemen die je ervaart op je werk door de overgangsklachten?  
7. Zijn er werksituaties of werkomstandigheden die je liever uit de weg gaat vanwege de 

overgangsklachten die je ervaart? Licht je antwoord toe. 
Zo ja, 
A. Wat doet het met je dat je deze werksituaties of werkomstandigheden vermijdt? 
B. Hoe ga je om met deze werksituaties of werkomstandigheden?  

8. Welke factoren in je werk verergeren je overgangsklachten? 
9. Op welke manier worden je klachten verergert door deze factoren?  
Geef na het beantwoorden van bovenstaande vragen een samenvatting van de antwoorden 
die antwoord geven op de deelvraag. Controleer of deze beantwoord is, vraag anders door. 

D) De interviewer stelt de volgende vragen die antwoord geven deelvraag 5: “Welke 
ondersteuning zouden volgens vrouwelijke medewerkers van De Waerden behulpzaam 
kunnen zijn voor de overgangsklachten die zij tijdens hun werk ervaren?” 
1.  Is de manier waarop je momenteel met je overgangsklachten op je werk omgaat voor jou 

een goede oplossing? Waarom wel/niet?  
2. Hoe zou je willen dat dit verandert?  
3. Welke ondersteuning vanuit je collega’s zou voor jou behulpzaam zijn voor de klachten 

die je ervaart tijdens het werk? 

A. Bespreek je weleens de overgang met collega’s? 
Zo ja, 

i. Wat is de rol/functie met degene met wie je hebt gesproken over de overgang? 
ii. Wat was de reden dat je specifiek met deze collega hebt gesproken over de 

overgang? 
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iii. Hoe heb je deze gesprekken ervaren? 
iv. Hoe hebben deze/heeft dit gesprek(ken) je geholpen? 

Zo nee, 
i. Wat is de reden dat je het onderwerp niet bespreekt met je collega’s?  
ii. Zou je dit wel willen bespreken met je collega’s? En waarom? 
iii. Wat zou het voor jou makkelijker maken om met iemand over de overgang te 

spreken?  
iv. Wat zou de ideale reactie zijn van degene met wie je spreekt over de overgang? 

4. Welke ondersteuning m.b.t. je werkomstandigheden zou voor jou behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens het werk? 

5. Welke ondersteuning vanuit de werkomgeving zou voor jou behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens het werk? 

6. Welke ondersteuning vanuit de organisatie zou voor jou behulpzaam zijn voor de klachten 
die je ervaart tijdens het werk? 

7. Welke ondersteuning vanuit je leidinggevende zou voor jou behulpzaam zijn voor de 
klachten die je ervaart tijdens het werk?  

A. Heb je weleens het onderwerp met je leidinggevende besproken?  

B. Wat is de reden waarom je het wel/niet bespreekt met je leidinggevende? 
Zo ja op vraag A: 

i. Wat verwacht je van je leidinggevende als je het onderwerp met hem/haar 
bespreekt? 

ii. Wordt er aan de verwachting voldaan? Waarom wel of niet? 
Zo nee op vraag A: 

i. Heb je bepaalde ondersteuningsbehoeftes die je nu niet krijgt van je 
leidinggevende? 

ii. Welke ondersteuning zou je graag van je leidinggevende willen ontvangen? 
8. Wat vind je van de informatievoorziening over de overgang door De Waerden? 
9. Heb je weleens nagedacht om ontslag te nemen vanwege de overgangsklachten? 

Zo ja:  
A. Welke factoren speelde hierin mee? 
B. Wat zou voor jou helpen om dit te voorkomen?  

Geef na het beantwoorden van bovenstaande vragen een samenvatting van de antwoorden 
die antwoord geven op de deelvraag. Controleer of deze beantwoord is, vraag anders door.  

E) Afsluiting: vraag of de geïnterviewde nog aanvullende informatie heeft m.b.t. de deelvraag. 
Herhaal dat het audiofragment, na analyse, wordt verwijderd. Bedank de geïnterviewde voor 
het gesprek. 

F) Tijdens het interview wordt gelet op zowel de verbale als non-verbale communicatie. Tevens 
bewaakt de interviewer of er daadwerkelijk antwoord wordt gegeven op de vragen. Indien 
nodig vraagt de interviewer door.   
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Bijlage II: Coderingsoverzicht 
 
 
In dit hoofdstuk zijn de coderingsoverzichten toegevoegd die zijn gebruikt voor het analyseren van de 
interviews en het uitwerken van de resultaten. 
 
Algemene informatie respondenten 

Categorie Frequentie Label 

Leeftijd 1 44 
 

1 48 
 

1 49 
 

1 50 
 

2 52 
 

4 53  
 

1 54 
 

1 55 
 

2 56 
 

1 58 

Dienstjaren 1 33 
 

1 0.5 
 

1 1 
 

3 13 
 

1 16 
 

1 17 
 

1 18 
 

1 26 
 

1 28 
 

1 3 
 

1 36 
 

1 4 

Functie 1 Ondersteunende diensten 
 

6 Persoonlijk begeleider ambulant 
 

3 Begeleider 
 

1 Medewerker algemene ondersteuning  
 

1 Ondersteunende diensten 
 

2 Persoonlijk begeleider 
 

1 Teamleider 

Autonomie 8 Gevoel van autonomie/enigszins 
 

5 Gevoel van autonomie/nee 
 

10 Gevoel van autonomie/ja 

Houding tegenover de 
overgang 

15 Houding overgang (algemeen) 

 
Deelvraag 4 

Categorie Frequentie Label 

Probleemklachten 1 Maag-darm klachten 
 

5 Aanvallen van hartkloppingen 
 

2 Ademhalingsproblemen 
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2 Bloedingen 

 
11 Concentratieproblemen 

 
7 Gespannen gevoel in het hoofd of lichaam 

 
10 Gespannen of nerveus gevoel 

 
3 Gevoel van duizeligheid of flauwvallen 

 
5 Hoofdpijn 

 
1 Huilbuien 

 
1 Minder gevoel in handen of voeten 

 
2 Minder zin in seks 

 
5 Nachtelijk zweten 

 
7 Niet gelukkig voelen of neerslachtigheid 

 
2 Ongeïnteresseerdheid 

 
2 Opgewondenheid 

 
10 Opvliegers 

 
2 Paniekaanvallen 

 
13 Slaapstoornissen 

 
8 Snel geïrriteerd 

 
9 Spier en/of gewrichtspijn 

 
1 Stemmingswisselingen 

 
11 Vermoeidheid of lusteloosheid 

Meest beïnvloedbare 
klachten 

2 Aanvallen van hartkloppingen (erg) 

 
1 Bloedingen (erg) 

 
4 Concentratieproblemen (erg) 

 
2 Gespannen gevoel in het hoofd of lichaam (erg) 

 
8 Gespannen nerveus gevoel (erg) 

 
2 Hoofdpijn (erg) 

 
1 Huilbuien (erg) 

 
1 Maag-en darmklachten (erg) 

 
2 Niet gelukkig voelen of neerslachtigheid (erg) 

 
4 Opvliegers (erg) 

 
3 Slaapstoornissen (erg) 

 
5 Snel geïrriteerd (erg) 

 
4 Spier-of gewrichtspijn (erg) 

 
5 Vermoeidheid of lusteloosheid (erg) 

 
1 Paniekaanvallen (erg) 

 
1 Gevoel van duizeligheid of flauwvallen (erg) 

Uiting in werk 6 Opvliegers uiting 
 

1 Jezelf dwingen om door te gaan 
 

7 Energie 
 

10 Stress 
 

28 Uiting in werk (algemeen) 
 

2 Verminderde focus 

Invloed overgangsklachten 4 Aan jezelf twijfelen 

Gevoelens 5 Consequenties - angst 
 

11 Jezelf niet voelen 
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5 Ongemakkelijk 

 
1 Onrustig 

 
16 Onzeker 

 
3 Schaamte 

 
1 Schuldgevoel 

 
1 Wantrouwend 

 
1 Zwak 

Vermeden werksituaties 3 Sociale activiteiten vermijden 
 

1 Digitale activiteiten vermijden 
 

3 Nevenactiviteiten vermijden 
 

3 Vermijden algemeen 
 

5 Zware fysiek belasting vermijden 

Factoren die klachten 
verergeren 

3 Door corona meer klachten 

 
2 Door spanning meer opvliegers 

 
1 Reizen onplezierig  

 
7 Sanitaire bezigheden moeilijk 

 
6 Spanning en stress verergeren klachten 

 
1 Vermoeidheid verergeren klachten 

 
2 Werkhouding verergert klachten  

Functioneren/presteren 7 Functioneren/presteren Ja 
 

7 Functioneren/presteren Nee 
 

2 Functioneren/presteren Nee-Ja 

Werktevredenheid 16 Werktevredenheid/Ja 
 

1 Werktevredenheid/Ja-Nee 
 

1 Werktevredenheid/Nee 

Ziekteverzuim  3 Ziek nee - wel ziek geweest 
 

3 Artsen 
 

16 Burn-out 
 

12 Ziekmelden 

 
Deelvraag 5 

Categorie Frequentie Label 

Omgaan met 
overgangsklachten 

1 Laconiek 

 
8 Accepteren 

 
1 Afleiding 

 
8 Zoek naar balans 

 
13 Copings-strategieën 

 
15 Doorgaan 

 
10 Hoe gaan vrouwen ermee om 

 
2 Schakel werk/privé 

 
2 Uitdaging 

Taboe 15 Niet willen zeuren 
 

1 Onwetendheid 
 

7 Stempel overgang 
 

22 Taboe/openheid 
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Bespreekbaar 6 Bespreken met leidinggevende/alleen specifieke 
klachten - angst  

6 Toelichting bespreken met leidinggevende/er wordt 
niet open over gesproken  

9 Bespreken met leidinggevende/Nee 
 

8 Bespreken met leidinggevende/Ja 
 

12 Bespreken collega's algemeen 
 

16 Bespreken collega’s/Ja 
 

4 Bespreken collega’s/Nee 
 

14 Bespreken jonge collega's - mannen 
 

3 Reden niet bespreken met collega's  

Verwachtingen 4 Verwachting voldaan leidinggevende/Ja 
 

2 Verwachting voldaan leidinggevende/Soms 

Arbeidsleven 2 Ontslag/twijfel 
 

2 Minder gaan werken 
 

5 Ontslag/Ja 
 

8 Ontslag/Nee 
 

2 Reden geen ontslag genomen 
 

2 Reden ontslag genomen 
 

2 Reden twijfel ontslag 

Verantwoordelijkheid 8 Eigen regie 

Behulpzaam 13 Erkenning 
 

5 Erover praten 
 

15 Herkenning 
 

7 Handvatten 
 

4 Andere functie 
 

1 Vrijheid in werk en rooster 
 

14 Balans 
 

21 Begrip 
 

12 Meer bewustzijn 
 

5 Informatie 
 

1 Digitale ondersteuning  
 

1 Ergonomische hulpmiddelen  
 

5 Vrijheid in werk en rooster 
 

2 Geen ondersteuningsplannen schrijven 
 

2 Regelmaat 
 

1 Invloed op temperatuur 
 

2 Vrijheid in werk en rooster 
 

5 1 op 1 onder de aandacht  
 

13 Onder de aandacht 
 

1 Betere werkplek 
 

8 Expert coach 
 

5 Onderwerp in functioneringsgesprek  
 

16 Expert overgangsconsulent  
 

3 Sanitaire voorzieningen 
 

16 Serieus nemen 
 

3 Onderwerp in teamvergadering 
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6 Veiligheid 

 
1 Informatie 

 
12 Begrip vanuit leidinggevende 

 
17 Kennis en betrokkenheid vanuit leidinggevende 

 
1 Erkenning vanuit leidinggevende 

Informatievoorziening  16 Informatie door De Waerden niet bekend 

Leefstijl 8 Balans 
 

8 Leefstijl 
 

2 Sporten 

Reactie interview 4 Aandacht voor de overgang 
 

2 Blij met het interview 
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Bijlage III: Transcripten 
 
 
In deze bijlage zijn de transcripten van de verschillende interviews toegevoegd. In bijlage III.I is het 
transcript toegevoegd van het interview met de expert van het Noordwest Ziekenhuisgroep. In bijlage 
III.II zijn de transcripten met de medewerkers van De Waerden toegevoegd.  
 
 
……… 
 


