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Quiz via de smartphone

Ga naar: socrative.com 

Log in als student

Lokaalnaam: Arbodienst

Quiz is gebaseerd op Impact Graphic, Werkbehoud bij chronische aandoeningen wat levert het op?, van www.fitforworknederland.nl (SER, 

april 2019) en wat betrert percentage eigen regie: medisch contact nr. 20 2019 (alliantie Gezondheidsvaardigheden van

https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/)
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Chronisch zieken en werk https://www.fitforworknederland.nl/file/20190411/2019_FitForWork_Videocollege_LexBurdorf.mp4
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Redenen:

• Objectieve gezondheid zegt weinig over participatie 

• Belemmeringen vaak ziekte-overstijgend 

• Toename mensen met een chronische aandoeningen op de arbeidsmarkt (betere  zorg, 

vergrijzing en langer werken)

• Verminderde arbeidsparticipatie onder mensen met chronische aandoening

(en co-morbiditeit)

• Veel kennis maar versnipperd en vele actoren 

• ...........
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Waarom een richtlijn chronische ziekten en werk?
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Richtlijn voor meerdere disciplines

Verzekerings-
artsen

Andere 
professionals

Bedrijfsartsen

(Potentieel) werkende met 
chronische aandoening(en)  
staat centraal, die omringd 
wordt door vele actoren



Inleiding  en Quiz (eerste ronde)

1. Probleemoriëntatie & 
Interventies   
Factoren van invloed op de participatie

2. Sticker-opdracht conform deze 
eerste 2 stappen in groep doorlopen

3 Nabespreken plenair

4. Tweede Ronde. Versterken van de 
eigen regie van de werkende

5. Ondersteuning bij zelfmanagement

6. Nabespreken plenair, samenwerking 
BA-VA en afsluiting
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Agenda



1. Probleemoriëntatie:
Factoren van invloed op de 
arbeidsdeelname of -participatie



Het is belangrijker te weten wat voor soort persoon de 

chronische ziekte heeft, dan te weten wat voor chronische 

ziekte de persoon heeft.
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Spreuk van Hippocrates (469-399 v. Chr.)



ziekte/aandoening

participatie
(participatieproble

men)

activiteiten

(beperkingen)

functies & 
anatomische 

eigenschappen

(stoornissen)

externe 
factoren

persoonlijke 
factoren

Stap 1. Probleemoriëntatie vervat in ICF-model 
International Classification of Functioning (RIVM, 2002)
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Ziekte-overstijgende (en ziekte-specifieke) factoren 
van invloed op arbeidsdeelname of participatie in ICF model

(ICF model)

Gezondheidstoestand:
-Ziekte-overstijgende factoren :

-Ziekte-specifieke factoren:

Functies of
Mogelijkh./beperkingen:

Participatie
-Thuis
-Buitenshuis

Externe factoren:
-Werk:

-Omgeving:

Persoonlijke factoren:
-Socio-demografisch:

-Psychologisch:



• Duur: max. 15 minuten
• Middelen: Samenvattingskaart & flap en stiften
• Per groep (2-3 personen)
• Verzin ca. 8 factoren voor de volgende onderdelen van het ICF-model 

1 factor per sticker
Groep 1: a) Analyse factoren Gezondheidstoestand en functies
Groep 2: a) Analyse factoren Functies en persoonlijke factoren
Groep 3: a) Analyse Persoonlijke factoren en externe factoren 
Groep 4: a) Analyse Externe factoren en gezondheidstoestand
Groep 5: a) Analyse Gezondheidstoestand en persoonlijke factoren

Alle groepen
b) Hierbij 2 passende interventies zoeken en/of bedenken

1 interventie per sticker

Na ca. 10 min. factoren op flap plaatsen in één van de kwadranten

De 2 passende interventies op een andere flap in één van de kwadranten

• Hierna plenair de resultaten plenair bespreken
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Of 4. Sticker Opdracht casus conform de eerste 2 stappen
vanuit de begeleidende rol als VA of BA



Uit de wetenschappelijke literatuur:

• 1) Factoren

• 2) Interventies

• 3) Ondersteunen eigen rol/regie werk(zoek)ende

• 4) Samenwerking
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Samenvattingskaart Richtlijn Chronisch zieken en werk
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Ziekte-overstijgende (en ziekte-specifieke) factoren 
van invloed op arbeidsdeelname of participatie in ICF model

(ICF model)

Gezondheidstoestand:
Ziekte-overstijgend:
Hogere pijnniveaus, meer klachten. 
Ziekteduur (> 5 jr.) Verzuimduur ( > 1jr.)
Co-morbiditeit m.n.depressie (DM en med.) 

Ziekte-specifiek: IHZ, Kanker, RA, etc.

Functies of 
Mogelijkh./beperkingen:

Participatie
-Thuis
-Buitenshuis

Externe factoren:
-Werk: 

-Omgeving:

Persoonlijke factoren:
-Socio-demografisch:

-Psychologisch:
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Ziekte-overstijgende (en ziekte-specifieke) factoren 
van invloed op arbeidsdeelname of participatie in ICF model

(ICF model)

Gezondheidstoestand
-Ziekte-overstijgend: Hogere pijnniveaus, 
meer klachten. Ziekteduur (> 5 jr.) 
Verzuimduur ( > 1jr.)
Co-morbiditeit m.n. depressie (DM en med) 

-Ziekte-specifiek: IHZ, Kanker, RA, etc.

Functies: 
Mogelijkh./beperkingen:
Vermoeidheid (energet.bep.)
Cognitieve. - en fysieke bep.,
+: Beter fysiek functioneren

Participatie
-Thuis
-Buitenshuis

Externe factoren 
-Werk: 

-Omgeving:

Persoonlijke factoren
-Socio-demografisch:

-Psychologisch:
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Ziekte-overstijgende (en ziekte-specifieke) factoren 
van invloed op arbeidsdeelname of participatie in ICF model

(ICF model)

Gezondheidstoestand:
-Ziekte-overstijgend: Hogere pijnniveaus, 
meer klachten. Ziekteduur (> 5 jr.) 
Verzuimduur ( > 1jr.)
Co-morbiditeit m.n. depressie (DM en med) 

- Ziektespecifiek: IHZ, Kanker, RA, etc.

Functies: 
Mogelijkh./beperkingen:
Vermoeidheid (energet.bep.)
Cognitieve. - en fysieke bep.,
+: Beter fysiek functioneren

Participatie
-Thuis
-Buitenshuis

Externe factoren:
-Werk: Zwaar, laaggeschoold werk tot 
bureauwerk, (flexibele werktijden), 
(aanpassen werk mogelijk)
Werkstress: Werktempo, -druk, autonomie, 
regelmog. Steun (pesten-Stigmatisering), 
woon-werk verkeer
-Omgeving: (SES/P, pos. houding hulp-
verleners t.a.v. werk), ervaren soc. steun

Persoonlijke factoren:
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Ziekte-overstijgende (en ziekte-specifieke) factoren 
van invloed op arbeidsdeelname of participatie in ICF model

(ICF model)

Gezondheidstoestand:
-Ziekte-overstijgend; Hogere pijnniveaus, 
meer klachten. Ziekteduur (> 5 jr.) 
Verzuimduur ( > 1jr.)
Co-morbiditeit m.n. depressie (DM en med) 

-Ziektespecifiek: IHZ, Kanker, RA, etc.

Functies: 
Mogelijkh./beperkingen:
Vermoeidheid (energet.bep.)
Cognitieve. - en fysieke bep.,
+: Beter fysiek functioneren

Participatie
-Thuis
-Buitenshuis

Externe factoren: 
-Werk: Zwaar, laaggeschoold  werk tot 
bureauwerk, (flexibele werktijden), 
(aanpassen werk mogelijk)
Werkstress: Werktempo, -druk, autonomie, 
regelmog. Steun (pesten-Stigmatisering), 
woon-werk verkeer
-Omgeving: (SES/P, pos. houding hulp-
verleners t.a.v. werk), ervaren soc. steun

Persoonlijke factoren:
-Socio-demografisch:
Leeftijd, geslacht, cultuur, 
kinderen, opleidingsniveau

-Psychologisch:
Coping, Motivatie, 
Herstelverwachting, Angst, 
Emotionele (dis)balans



• Ziekte-specifieke interventies: bv. bij Reumatoïde artritis, een snelle en 

effectieve medicamenteuze interventie met bv. “biologicals” ter voorkoming van o.a. 

gewrichtsschade

• Ziekte-overstijgende interventies in verlengde van de factoren, zoals:

- Werkaanpassingen (tijd, taken, hulpmiddelen)

- Multidisciplinaire programma’s 

- Versterken eigen regie door: 

“shared decision making”, “motivational interviewing”, 

“supported employment/place and train”

Chronisch zieken en werk20

Stap 2) Interventies bij werkende met een chronische ziekte



chronisch zieken en werk             https://www.youtube.com/watch?v=WAnAxlnFhBI
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Video longfonds

Video longfonds 

https://www.youtube.com/watch?v=WAnAxlnFhBI
https://www.youtube.com/watch?v=WAnAxlnFhBI


• Ziekte-overstijgende interventies (in verlengde van de factoren):

- Werkaanpassingen o.a. arbeidstijden, ergonomie, taken, regelmogelijkheden, sociale 

steun leiding en collega’s (arbeidsdeskundige)

- Supported Employment (SE): plaatsen in werk en daarna trainen/begeleiden

“Place and Train” bij psychiatrische patiënten.

- Multidisciplinaire interventies: (fysieke trainingen, psycholog./arbeidsgez. aanpak)

- Gezamenlijke besluitvorming over interventies en trainingen met werkende

“Shared decision making (grote adhaerence op interventies)

- “Empoweren” van eigen rol van de werkende zelf ->

Ziektespecifieke interventies: 

bv. Oefentherapie, manuele therapie, medicamenten (RA) en 

werkhervattingsinterventies bij Ischemische Hartziekten
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2) Interventies bij werkende met een chronische ziekte.



Pauze



• video via de patiëntenfederatie Nederland
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Stap 3a) Versterken van de eigen rol van de werkende met een 
chronische ziekte

Wat is jouw rol hierbij?
Welke vragen stel je als arts?



Chronisch zieken en werk https://www.youtube.com/watch?v=N_ctFcyEZgA25

“The zorg of Holland” (Koefnoon)

https://www.youtube.com/watch?v=N_ctFcyEZgA


Doel van de richtlijn chronische ziekten en werk?

• Richtlijn om bedrijfsartsen/verzekeringsartsen te ondersteunen in begeleiding  

met o.a. als doel de eigen regie te versterken van de 

(potentieel) werkende met een chronische ziekte(n)

“Empoweren” van de eigen rol van de werkende zelf: 

- proactieve - en probleemoplossende activiteiten 

- vragen naar werkaanpassingen en 

- vergroten zelfmanagement/zelfregie 
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Stap 3b) Empoweren, versterken van de eigen rol van de 
werkende met een chronische ziekte(n)
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Uitgangspunten ‘eigen rol werkende met een chronische ziekte’

• Werkende met chronische gezondheidsklachten 

- krijgt veel informatie

- wordt beïnvloed door veel actoren

• Zorgverlening heeft de neiging ‘top-down’ te begeleiden en daarmee te ‘ontpoweren’ 

• Kans op duurzame terugkeer naar werk groter als de cliënt zelf de regie in eigen 

handen heeft (hogere adhaerence aan interventies)



• Acceptatie ziekte eerste stap om te leren omgaan met de chronische ziekte(n) 

en welke invloed de (potentieel) werkende daar zelf op heeft. 

• Informatie geven over wetgeving (WvP, WIA), over hulpmiddelen en 

• Gezonde leefstijl (BRAVO) draagt bij aan de belastbaarheid

• Inzicht geven in eigen mogelijkheden, belastbaarheid (IZP, FML)

• Eigen grenzen kennen en leren aangeven tijdens het werk middels trainen

draagt bij aan langdurig werkbehoud.

• Leidinggevende en collega’s informeren over de aandoening en de gevolgen.

• Dossier leren  bijhouden van alle contacten met gezondheidszorg, bedrijfsarts, 

werkgever en verzekeringsarts UWV.

Zie ook mijnreintegratieplan.nl  of reuma-uitgedaagd.nl
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3. Ondersteuning bij zelfmanagement/zelfregie gericht op:



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

1. Gezondheid en Energie

• Uitgangspunten:

• Voor mdw met chronische ziekte is het lastig
in te schatten wat ze op bepaalde momenten
wel of niet kunnen.

• Het is lastig om te accepteren dat ze niet
alles meer kunnen.

• Bewaken van eigen grenzen is belangrijk in 
de omgang met een chronische aandoening

• Werken aan de conditie, sport, bewegen, 
ontspanning en gezonde leefstijl draagt bij
aan de belastbaarheid voor werk en om het 
vol te kunnen houden



Opdracht:

• Bedenk vragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren.
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1. Vb. Gezondheid en energie



Mogelijkheden:

 Acceptatie van de ziekte door de werknemer lijkt een eerste stap om oplossingen toe te passen om 

werk te behouden.

 Inzicht in eigen mogelijkheden draagt bij aan het inschatten van mogelijkheden.

 Het bewaken van grenzen draagt bij aan een langdurig werkbehoud.

 Gezonde leefstijl (bewegen, sporten, ontspanning) draagt bij aan belastbaarheid. 

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te stimuleren
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Domein: Gezondheid & energie 
Situatie: Door ziekte en daaraan gerelateerde belemmeringen kan de 
werknemer een verminderde belastbaarheid ervaren.



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

1. Gezondheid en Energie

• Suggesties voor vragen:

• Voel je je fit?

• Wat maakt dat je je minder fit voelt?

• Wat is er voor nodig om je fit te voelen? 
Thuis? Op het werk?

• Zijn er aanpassingen op je werk nodig
om je fit te voelen?



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

2. Werk-Privébalans

• Uitgangspunten:

• Voor mensen met een chronische
aandoening is een goede werk-privé
balans een aandachtspunt

• Wanneer iemand te maken krijgt met 
een chronische aandoening is het 
belangrijk om het leven (werk en
privé) daarop in te richten



Domein: Werk-privé balans

Situatie: Door ziekte kan de werkende moeite ervaren met het vinden van een 

gezonde werk-privé balans.

Mogelijkheden: 

• Het leven (werk en privé) inrichten op de mogelijkheden die iemand heeft.

• Het bewaken van grenzen kan bijdragen. 

• Taken (werk en privé) zijn mogelijk overdraagbaar. 

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te 

stimuleren
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Opdracht Werk en Privé balans:

Bedenk vragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren.



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

2. Werk-Privébalans

• Suggesties voor vragen

• Hoe ervaar jij de balans tussen je werk
en privé?

• Wat is er voor nodig om een goede
balans te houden?

• Wat kun je zelf hierin doen?

• Zijn er aanpassingen in het werk nodig
om werk en prive beter op elkaar af te
stemmen?

• Zo ja welke?



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

3. Werk en Plezier

• Uitgangspunten:

• Werkplezier leidt tot betrokken en
gemotiveerde medewerkers en minder 
stress

• Werkplezier is een buffer voor mensen
met een chronische aandoening. Leuk
werk dat past bij de interesse en
kwaliteiten geeft energie en leidt af van 
de klachten.

• Werk dat goed past en waar mensen
plezier in hebben, zorg er voor dat ze
het langer vol houden



Domein: Werk-plezier

Situatie: Door ziekte kan de werkende weinig plezier beleven in het werk.

Mogelijkheden: 

• Inventariseer waar voor de werkende het plezier zit in het werk. Wat kan het 

werkplezier bevorderen en wat vermindert het werkplezier?

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te 

stimuleren
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Opdracht Werk en Plezier:

Bedenk vragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren.



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

3. Werk en Plezier

• Suggesties voor vragen:

• Heb je plezier in je werk?

• Waar krijg je energie van?

• Waarvan niet?

• Wat zou je willen veranderen om 
meer plezier te hebben in je werk?



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE AANDOENING EN WERK  van TNO

4. Regelruimte

• Uitgangspunten:

• Bij mensen met een chronische
aandoening kan de fitheid van 
dag tot dag verschillen

• Het kan helpen om taak- en
werkverdeling flexible af te
stemmen op de mogelijkheden

• Soms is het nodig om 
ziekenhuisbezoek of andere
zorgbehandelingen te kunnen
inplannen
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Opdracht Regelruimte op werk:

Bedenk vragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren.

Domein: Regelruimte op werk 

Situatie: Belemmeringen / energieniveau van de werknemer kunnen van moment tot 

moment verschillen. Ook kunnen bezoeken aan artsen e.d. onder werktijd vallen. 

Mogelijkheden: 

 Flexibele afstemming van taken kan helpen om de taken in te plannen naar iemand 

situatie.

 Hogere mate van autonomie verkregen van de werkgever en overzicht van de 

werknemer is hierin belangrijk. 

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te stimuleren



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE AANDOENING EN WERK  van TNO

4. Regelruimte

• Suggesties voor Vragen: 

• Heb je voldoende mogelijkheden
om je werk zelf in te delen?

• Lukt het je om je werk te
combineren met bezoek aan arts 
of andere zorgverleners?

• Heb je voldoende gelegenheid op 
het werk voor zelfzorg?



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

5. Ondersteuning en begeleiding

• Uitgangspunten:

• In het begin is er vaak veel aandacht
wanneer iemand ziek wordt. Bij een
chronische aandoening wordt het           
“gewoon” en hebben anderen niet
meer door wat de ziekte betekent
voor dagelijks werk. Men gaat er
vanuit dat iemand alles weer kan.

• Voor medewerkers met een
chronische ziekte is het prettig om 
begrip en sociale steun te krijgen.
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Opdracht Ondersteuning en begeleiding:

Bedenk vragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren.

Domein: Ondersteuning en begeleiding

Situatie: Steun van de werkgever wordt als waardevol ervaren. Werkenden met een 

chronische aandoening hebben een sterke behoefte aan informatie over hun aandoening 

en de gevolgen daarvan voor hun werk.

Mogelijkheden: 

• Oprechte interesse en ondersteuning bieden

• Begrip tonen en verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van iemands 

situatie

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te stimuleren



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

5. Ondersteuning en begeleiding

• Vragen

• Hoe gaat het met je?

• Het gaat meer om het geven van aandacht en
oprechte interesse dan om de vraag.

• Vraag ook naar dingen die niets met de 
aandoening te maken hebben (weekend, 
kinderen, sport etc.)

• Hoe verloopt de samenwerking met je
collega’s?

• Hoe ervaar je de steun door collega’s?

• Hoe ervaar je de steun door mij?

• Kan ik je ergens mee helpen?



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE AANDOENING EN WERK  van TNO

6. Openheid en Privacy

• Uitgangspunten:

• Openheid naar leidinggevende zorgt
ervoor dat de mogelijkheden om te
kunnen blijven werken bespreekbaar
worden.

• Het is aan de medewerker om te bepalen
in welke mate hij/zij openheid geeft over 
de aandoening. 

• Wees als leidinggevende alert op dat de 
privacy van de betrokkene wordt
gerespecteerd, ook in de communicatie
met anderen

• Openheid naar college’s kan zorgen voor
meer begrip en steun op de werkvloer.
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Opdracht Openheid en Privacy:

Bedenk ragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren

Domein: Openheid en Privacy

Situatie:  Stigmatisering en discriminatie belemmeren de arbeidsparticipatie

Overprotectie kan ook de arbeidsparticipatie belemmeren

Open en eerlijk praten met collega’s/leidinggevende leidt tot duidelijkheid en begrip op de 

werkvloer en werkt bevorderend op de arbeidparticipatie

Mogelijkheden: 

• Bespreek wat de werkende op de werkvloer bespreekbaar wil maken

• Laat het initiatief bij de werkende

• Bespreek de aandachtspunten in het werk 

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te stimuleren



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE AANDOENING EN WERK  van TNO

6. Openheid en Privacy

• Vragen:

• Weten de collega’s wat er met je
aan de hand is? 

• Wil je de aandoening
bespreekbaar maken?

• Op welke manier zou je dat willen
doen?

• Kan ik je daarbij helpen? Zo ja 
Hoe?



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

7. Vaardigheden en Opleiding

• Uitgangspunten:

• Juiste vaardigheden zijn belangrijk om 
een functie goed aan te kunnen

• Voldoende uitdaging in een functie geeft 
energie
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Opdracht Vaardigheden en Opleiding:

Bedenk ragen over dit item om zelfregie werknemer te stimuleren

Domein: Vaardigheden en Opleiding

Situatie:  Als er veranderingen in de functie zijn, zijn er mogelijk nieuwe vaardigheden 

vereist. Als huidige functie niet haalbaar is, zijn er dan anderen taken of functie, waarvoor 

training nodig is?

Mogelijkheden: 

• Biedt de werkende opleiding of training aan als daar behoefte aan is.

Opdracht: bedenk vragen over dit item om de zelfregie van de werknemer te stimuleren



GESPREKSWIJZER CHRONISCHE 
AANDOENING EN WERK  van TNO

7. Vaardigheden en Opleiding

• Vragen:

• Wat is er voor nodig om je taken te kunnen 
blijven uitvoeren?

• Sluit het werk aan bij jouw kwaliteiten?

• Heb je behoefte aan opleiding of training?

• Is het werk voldoende uitdagend voor je?



• Energiemanagement werk/thuis

• Openheid over ziekte

• Duidelijke afstemming/communicatie

• Grenzen leren kennen en bewaken

• Aangeven dat je hulp nodig hebt

• Geloof in eigen kunnen

• Eigen kwaliteit kennen en communiceren
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Gerapporteerde oplossingen richtlijn
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Gerapporteerde benodigde steun richtlijn

Emotionele ondersteuning

• Behoefte aan begrip/empathie/interesse

Instrumentele ondersteuning

• Aanpassingen/hulpmiddelen

• Trainingen

• Bemiddeling werk krijgen / werk behouden

Informatieve ondersteuning

• Informatie betreft ziekte + gevolgen, hulp(middelen), regelgeving, 

welke bedrijven chronisch zieken aannemen



• Er zou bij/nascholing ontwikkeld moeten worden waarin bedrijfs- en 

verzekeringsartsen leren hoe gezamenlijke besluitvorming er in de praktijk uit 

ziet. 

(2017 Dr. Marloes  Vooijs gepromoveerd op de richtlijn chronisch zieken en werk)
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Stap 4 Verbeteren (arbo curatieve) samenwerking



1) Ontwikkeling gezamenlijke richtlijnen

2) Gezamenlijke opleiden

3) Samenwerking in de praktijk versterken door?
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Stap 4. Ontwikkeling samenwerking BA-VA



• https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gespreksvaardigheden/training-zorg-in-eigen-hand-
coachende-vaardigheden-bij-laaggeletterden-met-een-chronische-aandoening/ :  site van de Alliantie  
Gezondheidsvaardigheden met een onderdeel coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische 
aandoening 

• www.fitforworknederland.nl/zorg-voor-werk:  o.a. een Impact Graphic, Video’s en een Call to action, over het 
onderwerp werkbehoud bij een chronische aandoening (april 2019, werkgroep SER, Erasmus MC, etc.)

• https://www.longfonds.nl/over-longen/zorgverleners/motivational-interviewing: 5 korte video’s over de 
basisprincipes van ‘motivational interviewing’ voor zorgverleners

• www.mijnreintegratieplan.nl: om werkenden meer grip te geven op hun re-integratie middels het maken van een 
zelfportret, kennis opdoen over wet en regelgeving en de actoren, aanpak belemmeringen, adviezen over 
communicatie met de diverse actoren en tips & notities.

• www.nationalezorgnummer.nl : op deze site ontwikkelt de Patiëntenfederatie Nederland een kennisdatabank met 
verwijzingen naar o.a. ziekte-overstijgende tools van hun leden die voor werkende met een chronische ziekte zinvol 
kunnen zijn.

• https://nvab-online.nl/richtlijnen-en-kennisdocumenten/chronisch-zieken-en-werk: o. a. richtlijn chronische zieken 
en werk, ADOC en patiëntenversie

• www.Reuma-uitgedaagd.nl: hierop staan zelfmanagementtrainingen voor en door mensen met reuma

• www.werkenchronischziek.nl : met o.a. de gesprekswijzer chronische aandoening en werk van TNO met de 
besproken 7 domeinen

• E.v.a.
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Relevante websites

https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gespreksvaardigheden/training-zorg-in-eigen-hand-coachende-vaardigheden-bij-laaggeletterden-met-een-chronische-aandoening/
http://www.fitforworknederland.nl/zorg-voor-werk
https://www.longfonds.nl/over-longen/zorgverleners/motivational-interviewing
http://www.mijnreintegratieplan.nl/
http://www.nationalezorgnummer.nl/
https://nvab-online.nl/richtlijnen-en-kennisdocumenten/chronisch-zieken-en-werk
http://www.reuma-uitgedaagd.nl/
http://www.werkenchronischziek.nl/


Dank voor uw aandacht!


