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Inhoud workshop

Herziene richtlijn

1. Wat is nieuw (t.o.v. 2007)?
2. Procesmatige aanpak
3. Zelfregie
4. In gesprek met werkgever
5. Evaluatie



Wat is (ver)nieuw(d)?

Procesmatige aanpak

- gespreksadviezen

- contact met werkende en 

werkomgeving

Zelfmanagement / zelfregie werkende

- positieve psychologie (heden en toekomst)

- positieve gezondheid (zelfmanagement)

- capability-benadering (doelen en waarden in werk)

Definities overspanning en burnout

- uit 2011

Cognitief functioneren

Interventies aangevuld (ehealth, mindfulness)

Ook voor verzekeringsartsen



Procesmatige aanpak

Procesbegeleider
1. Procesdiagnose

- procesvragen

2. Ondersteunen werkende en

werkomgeving bij hervinden van grip

3. Signaleren van stagnatie

4. Interventie(s) bij stagnatie

5. Evaluatie



 
Procesfase 
 

 
Hersteltaken 

 
Interventies 

 
Tijdlijn en criteria 
stagnatie 

 
Acties 
bij stagnatie 

Verlies van grip en 
controle 
leidt tot 
 
 1. Crisisfase 
 

- begrip en inzicht  
- acceptatie 
- rust en ontspanning  
- structuur 

- voorlichting 
(mondeling en 
schriftelijk) 

- rationale, 
‘praatadviezen’,  

- perspectief geven 
- positief etiketteren  
- piekeropdrachten 
- dagstructuur, 

slaapstructuur 

Stagnatie als er: 
- na 3 weken nog geen 
oriëntatie op oplossingen 
bestaat en/of nog geen 
acceptatie is 
                       

 
 
 
 
Heroverweeg de 
uitgangspunten: 
 
- oriëntatie en 

inventarisatie 
aanvullen? 

- diagnose 
wijzigen? 

- interventies 
aanpassen? 

 
Doorloop opnieuw 
de fase (+ bij-
behorende taken), 
blijf monitoren en 
evalueren, betrek 
of verwijs naar 
andere 
professionals  

Inzicht in de 
situatie 
leidt tot 
 
2.  
Oplossingsfase 
 

Van oriëntatie op pro-
blemen naar oriëntatie 
op oplossingen en doelen 
- in kaart brengen van 

oplossingsrichtingen, 
hulpbronnen en 
doelen 

- inventarisatie 
oplossingen, 
hulpbronnen en 
doel(en) 

- schrijf- en registratie-
opdrachten  

Stagnatie als er: 
- 3-6 weken na afronding 
crisisfase nog geen 
oriëntatie op 
toepassingen is 
                       

Zicht op oplossings-
richtingen leidt tot  
 
3. Toepassingsfase 
 

Oriëntatie op 
toepassingen 
- oppakken van alle 

rollen en taken 
- functioneringsherstel 

- schema’s, 
- anticipatie-opdracht 
- saneringsopdrachten 

Stagnatie als er: 
- 6 weken na afronding 
oplossingsfase nog geen 
oplossingen toegepast 
zijn en/of werkrol nog 
niet opgepakt is 
                       

 



Werkende met psychische problemen 
voldoet aan inclusiecriteria richtlijn (§2.1 )Ja Nee

Volg passende 
richtlijn (hulpmiddel 
12) en/of verwijs 
naar huisarts, andere 
zorgaanbieder en/of 
arboprofessional

Eerste contact met werkende 2 weken na ziekmelding

Vervolgcontacten met werkende:
- eerste 3 maanden iedere 3 weken
- daarna iedere 4-6 weken

Contacten met werkomgeving:
- eerste 3 maanden iedere 4-5 weken
- daarna iedere 7-8 weken

Procesdiagnose
- fase van herstel
- verloop 
herstelproces 
(zelfregie, 
zelfmanagement, 
functioneren)

Situationele 
diagnose
- doelen en waarden
- wat gaat goed
- wat is er al 
(succesvol) gedaan
- wat is er nodig

Differentiële diagnose 
- stressgerelateerde 
stoornis 
(spanningsklachten, 
overspanning, 
burn-out)
- depressie
- angststoornis
- overige psychiatrie

Risicofactoren 
(suïciderisico, 
somatisatie, 
irreële cognities, 
rigide 
persoonlijkheid)

Ja

Hulpmiddel:
Gespreksadviezen 
en 
voorbeeldvragen 
(hulpmiddel 2)

Hulpmiddel:
Oplossingsgerichte 
en motiverende 
gespreksvoering
(hulpmiddel 1)

Hulpmiddelen:
Criteria 
overspanning/burn-out
(hulpmiddel 4)
Criteria depressie en 
angststoornis 
(hulpmiddel 5)
4DKL (hulpmiddel 6)

Hulpmiddel:
Risicofactoren
(hulpmiddel 12)

A

Stroomschema



Stagnatie? Ja

Nee

-steunende, 
oplossingsgerichte 
begeleiding gericht op 
zelfregie en 
zelfmanagement
(basisinterventies §3.2)

-terughoudend met diagnostiek 
en interventies
-blijf herstelproces monitoren

- verdiepende inventarisatie 
oorzakelijke, uitlokkende, 
onderhoudende factoren en 
(weggevallen) hulpbronnen (§
2.2)

-uitgebreidere diagnostiek(§ 2.3)
-risicofactoren (§ 2.4)
-factoren die oplossingen in de weg 
staan 
Hulpmiddelen:
Gespreksadviezen en voorbeeldvragen
(hulpmiddel 2)
Lijst Werk Capabilities
(hulpmiddel 3)
4DKL
(hulpmiddel 6)

Bied passende interventies 
aan (schema 1, pag.9; 
hulpmiddel 7 t/m 11)

Stem bij complicaties af met 
de huisarts
Verwijs en/of draag zorg voor 
gespecialiseerde interventies 
(§2.4, hulpmiddel 12)

Blijf werkwijze vanaf A
volgen tot herstel van 
optimaal functioneren 
is bereikt

Sluit begeleiding af als doelstelling ‘herstel van optimaal functioneren’ is bereikt en 
voldoende geborgd. 
Expliciteer welke doelen en waarden voor werkende belangrijk zijn in het werk en hoe 
werkende die wil blijven realiseren.

Vervolg stroomschema



Aanpassingsstoornis incl. overspanning en burnout

Arbeid als medicijn 

Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

NHG Standaard Overspanning en burnout

GGZ en NHG Standaarden

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/aanpassingsstoornis-incl-overspanning-en-burn-out/individueel-zorgplan-en-behandeling/behandeling-en-begeleiding/tabel-overzicht-behandeling-en-begeleiding-per-fase
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/arbeid-als-medicijn/organisatie-van-zorg-rond-werk-en-psychische-klachten/betrokken-zorgverleners/arboprofessionals-wie-doet-wat


Definities



Zelfregie en -management

Oplossingsgerichte en motiverende

gesprekstechnieken

 focus op heden en toekomst

 doelen, oplossingen, sterke kanten

 partnerschap, acceptatie, compassie, 

ontlokken

 open vragen stellen, reflectief luisteren, 

bevestigen, samenvatten, informatie en 

advies geven met toestemming



Casus: universitair docent, 46 jaar

Bespreek in groepjes van 3:

- welke vragen zou je de werkende kunnen stellen om 

zelfregie en –management te stimuleren/vergroten?



Werkomgeving

Leidinggevende wil graag weten wat de prognose is ivm inzet in het 

onderwijs vanaf 2e semester (dat start over twee maanden); ze heeft 

al heel lang een dienstverband als docent en ze functioneert goed; 

studenten waarderen haar ten zeerste 

Bespreek in groepjes van 3:

- welke tips heb je voor het gesprek met de 

leidinggevende en/of een driegesprek met leidinggevende 

en werkende? 
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Interventies werkomgeving 

Uitleg en voorlichting over zelfregie, zelfmanagement, 

probleemoplossend vermogen en re-integratieproces van 

werkende

Inzicht over doelen en waarden  belangrijke uitgangspunten 

Concrete oplossingsgerichte maatregelen (mbv driegesprekken)

Preventieve maatregelen (mbt werkdruk, taakeisen, 

taakautonomie en sociale steun; hulpbronnen) 

Training of voorlichting, bijv. over de capability-benadering en 

positieve gezondheid/psychologie in relatie tot duurzame 

inzetbaarheid 


