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Waar gaat het over?

• Chronisch zieken: wie zijn dat en hoeveel 

chronisch zieken zijn er?

• Wat vinden chronisch zieken zelf?

• Richtlijn Chronisch zieken en werk

• Wat betekent dit voor professionals? 

• Om mee te nemen 
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Wat is de definitie van een 

chronische ziekte? 
Aandoeningen:

• Zonder uitzicht op volledig herstel

• Met een lange ziekteduur

• Met een langdurig beroep op zorg 

• Die de drager fysiek of psychisch aantast

• Die continue/repetitieve behandelingen nodig 

hebben (> 6 maanden) 
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Trendscenario van het aantal mensen met één of meer chronische ziekten, 
2011-2030 

 Demografische projectie  Demografische projectie + Trend
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Bron: RIVM. www.eengezondnederland.nl/trends_in_de_toekomst/ziekten/prevalentie_van_chronische_ziekten 
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Klachten a.g.v. de chronische ziekte

0 20 40 60 80

Tension

Social problems

Instability

Memory problems

Low mood

Slow start

Concentration problems

Sleeping problems

Long time to recover

Pain

Fatigue

Welke klachten ervaart u? 

Vermoeidheid

Pijn

Lange hersteltijd

Slaapproblemen

Concentratieproblemen

Startproblemen

Verminderde stemming

Geheugen problemen

Instabiliteit

Sociale problemen

Spanningen 

N= 4.964

Rapport ‘Wat werkt en wat niet werkt’ (Ieder(In)): 2015
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Belang van werk

‘In het algemeen willen mensen werken en waarderen werk, zelfs 

als ze beperkingen ervaren’* 

Belang van een betaalde baan (N= 4.964)  :

*Wadell G, Burton AK. Is work good for your health and well-being? 

Norwich, UK: The Stationary Office, 2006:1–246.
**Rapport ‘Wat werkt en wat niet werkt’ (Ieder(In): 2015
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

bron van inkomsten

sociale contacten

nuttig maken

talenten kunnen toepassen en
ontwikkelen

geeft het leven zin

geeft structuur aan de dag

bevordert mijn geestelijke
gezondheid

bevordert mijn lichamelijke
gezondheid

helpt tegen verveling

geeft mij aanzien bij anderen

Belang van werk

55-67 40-54 18-39
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Om te onthouden

• De trend is dat het aantal mensen met een 

chronische ziekte gaat toenemen

• Mensen met een chronische ziekte zelf willen 

participeren in werk en hechten daar belang aan

Daarom: focus op hoe de participatie in werk 

vergroot kan worden
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Richtlijn voor meerdere disciplines

Verzekerings-
artsen

Andere 
professionals

Bedrijfsartsen

Werk(zoek)ende staat 

centraal
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Waarom overstijgend? 

• Veel factoren zijn hetzelfde bij verschillende ziekten  

• Toename aantal chronisch zieken

• Proces van terugkeer naar werk is belangrijk 

• Veel kennis beschikbaar, maar verspreid. Daardoor 

niet goed toegankelijk

• Geeft daarnaast houvast wanneer voor een 

aandoening geen specifieke richtlijn bestaat
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Ervaren knelpunten professionals

1. Gebrek aan inzicht in factoren die tot uitval kunnen leiden

2. Verzekeringsartsen zien veel ‘gemiste kansen’

3. Gebrek aan kennis over financiële en juridische aspecten

4. Onvoldoende inzicht in effectieve interventies

5. De informatie-uitwisseling tussen domeinen lastig

6. Gebrek aan inzicht over toepassing gedeelde besluitvorming
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Ervaren knelpunten patiënten

1. Onvoldoende inzicht in ziekte en gevolgen voor functioneren

2. Onduidelijk wat werk(zoek)enden zelf kunnen doen

3. Huisarts/specialist heeft met name oog voor medische aspecten van 

aandoening

4. Werk vaak niet bespreekbaar gemaakt door huisarts

5. Moeizame communicatie met zorgverleners maar ook met 

werkgever/collega’s
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Resultaten factoren (+)

Demografisch Aandoening Omgeving Psychosociaal

Jonge leeftijd Weinig 

beperkingen

Steun en begrip

collega’s en/of 

leidinggevende

Hoge herstel-

verwachting

Hoge opleiding Minder pijn Bureauwerk Betere motivatie

Kortere 

verzuimduur

Mogelijkheid voor 

werk-

aanpassingen

Beter fysiek 

functioneren

Ervaren sociale 

steun

Niveau 1 & 2 
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Resultaten factoren (-)
Demografisch Aandoening Omgeving Psychosociaal

Hoge leeftijd Co-morbiditeit Zwaar werk Lage herstel-

verwachting

Laag

opleidingsniveau

Fysieke 

beperkingen

Weinig autonomie Emotionele 

disbalans

Vrouwelijk geslacht Vermoeidheid Hoog werktempo / 

werkdruk

Angst

Meer pijn Laaggeschoold

werk

Inactieve coping

Psychische/

cognitieve 

beperkingen

Onvoldoende steun 

collega’s/ 

werkgever

Langere ziekteduur Stigmatisering

Niveau 1 & 2 
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Conclusie

De belangrijkste factoren zijn: 

• Leeftijd

• Opleiding

• Ernst en ervaren last van de aandoening

• Aard van het werk

• Steun van de omgeving

• Eigen verwachting  
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Interventies (1)
Onderverdeeld in:

• Werkgerichte interventies

• Psychologische interventies

• Multidisciplinair revalidatieprogramma gericht op terugkeer naar werk

• Multi-componenten aanpak gericht op arbeidsparticipatie

• Supported employment, incl. IPS

• Beleidsmatige interventies

• Empowerment van de werk(zoek)enden

• Casemanagement

• Specifieke zorg gericht op werkhervatting 
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Interventies (2)
Werkgerichte interventies: 
Uit literatuur (systematische reviews)

• Veranderingen van de werkplek; organisatie en indeling van het werk; 

arbeidsvoorwaarden

• Flexibilisering van werktijden; veranderingen organisatie; speciaal 

transport; steun van derden

• Idem, maar daarbij vroeg contact werkgever met werknemer

Uit andere richtlijnen 

• Verminderen belasting in werk; aanpassing werktijden; aanpassing taken, 

ergonomische aanpassingen; sociale en praktische steun op het werk; 

voorlichting aan werkgever
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Interventies(3)
Multidisciplinair revalidatie programma (gericht op RTW)

Uit literatuur (systematische reviews)

• Positief effect van een fysieke training in combinatie met 

psychologische componenten

Multicomponenten aanpak gericht op arbeidsparticipatie

Uit literatuur (systematische reviews)

• Assessment van vaardigheden en werkplek en vaardig-

heidstraining, voorlichting, counseling, aanpassing werkplek 
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Psychologische interventies

Uit literatuur (systematische reviews)

• Onvoldoende bewijs voor effectiviteit van cognitieve 

gedragstherapie en probleemoplossende therapie

Supported employment incl. IPS

Uit literatuur (systematische reviews)

• Effectief bij verkrijgen en behouden van werk bij mensen 

met psychiatrische aandoening maar ook met NAH. 

Mogelijk ook effectief bij groepen met een andere 

aandoening

Interventies (4)
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Interventies (5)

Beleidsmatige interventies
Uit literatuur (systematische reviews)

• Casemanagement; financiële incentives; 

ondersteuning en omgaan met beperkingen; 

stimulering werkgevers om chronisch zieken aan te 

nemen, beter bereikbaar maken werkplek. Wel 

positief effect maar onvoldoende bewijskracht om 

effectiviteit aan te tonen
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Interventies(6)
Casemanagement
Uit Richtlijnen en literatuur

• Aanspreekpunt en bewaker proces; met werknemer 

belemmeringen inventariseren, proberen op te lossen, 

trainingen bieden; opstellen re-integratieplan

Specifieke zorg gericht op werkhervatting 

Uit Richtlijnen

• Vroegtijdig en specifieke aandacht voor werkhervatting in 

behandeltraject

• Goede begeleiding en continuïteit van zorg door bedrijfsarts
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Interventies (7)

Empowerment van de werk(zoek)ende
Uit richtlijnen 

• Ondersteunen van proactieve en probleem 

oplossende activiteiten werknemer; vergroten 

vermogen tot zelfmanagement door voorlichting en 

training 



Coronel Instituut

Rol van de werkende zelf

• Welke oplossingen zien werkenden met een 

chronische ziekte voor belemmeringen in 

arbeidsparticipatie?

• Welke ondersteuning is of was hierbij nodig? Van 

wie?  

Resultaten van focusgroep onderzoek 
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Welke oplossingen zien chronisch 

zieken zelf? 

• Acceptatie en Coping
- focus op wat wel lukt

- inzicht in mogelijkheden en beperkingen 

• Communicatie en omgeving
- openheid over ziekte

- grenzen leren kennen en daarover communiceren

• Actief zijn
- energie niveau bewaken 

- om hulp vragen 

• Self- efficacy

- geloof in eigen kwaliteiten

- eigen vaardigheden en mogelijkheden kennen   
Vooijs, M. Perspectives of people with a chronic disease in participating in 

work: A focus group study. J Occup Rehabil 2017. 
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Wie geeft de ondersteuning en welke? 

• Wie: o.a. bedrijfs- en verzekeringsartsen

• Welke: emotioneel, door informatie te geven en door 

aanpassingen en voorzieningen te realiseren



Coronel Instituut

Wat kan de chronisch zieke 

werkende helpen? 

Overleg met werkgever: 

• Ruimte voor werk(zoek)enden met een chronische 

aandoening 

• Werktaken van de werkende tijdelijk (deels) over laten 

nemen door collega’s 

• Tool ‘Gesprekswijzer Chronische Aandoening en Werk’ 

(duurzameinzetbaarheid.nl)  
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Samenvatting interventies en rol 

werkende 

• Werk gerichte interventies zoals veranderen en 

aanpassen van de werkplek zijn effectief om 

deelname aan werk te vergroten  

• Chronisch zieken kunnen een rol spelen bij hun 

deelname op de arbeidsmarkt en gebruik maken 

van verschillende interventies
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Samenwerking tussen bedrijfs- en 

verzekeringsartsen 

• Wat zijn de knelpunten in de samenwerking? 

• Zijn hier oplossingen voor?

• Kan de chronisch zieke werkende hier een grotere rol 

in krijgen?
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Knelpunten 

• Domeinverschillen (verschil in status en positie, onbekendheid, 

onvoldoende kennis over arbeid in curatieve sector, 

onduidelijkheid over positie bedrijfsarts in curatieve sector)

• Praktische mogelijkheden: hoe bereiken we elkaar?  Hoe 

zorgen we voor continuïteit van zorg? 
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Oplossingen (1)

Samenwerking: bedrijfsartsen-verzekeringsartsen 

• Vertrouwen onderling: komt met meer contact 

• Warme overdracht bij complexe problematiek

• Organiseer gezamenlijke refereer- en nascholingsprojecten 

• Gezamenlijke richtlijn ontwikkeling 
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Oplossingen (2)

Samenwerking: bedrijfsartsen-curatieve artsen

• Curatieve sector: ‘werk’ in patiëntendossier opnemen

• Arbeid en gezondheid in nascholing curatieve artsen

• Werk: onderdeel van richtlijnen curatieve sector (uitgangsvraag)

• NHG: kernwaarde 6*: 

De huisarts heeft een signalerende taak ten aanzien van (dreigende) 

arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt zo nodig samen met de 

bedrijfsarts

*NHG standpunt Kernwaarden Huisartsengeneeskunde 2011
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Werkende centraal

Grotere rol voor de werkende zelf 

Aanleiding:

Nieuwe denken over gezondheid en duurzame arbeidsparticipatie: 

- steeds sterkere zelfregie van de werkende

- toenemende complexiteit van de context waarin arbeid

plaats vindt

Daarom:  een integrale en geïntegreerde aanpak van alle betrokken actoren. 
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Nieuw onderzoeksproject

• Door verschuiving van verantwoordelijkheid voor gezondheid en 

inzetbaarheid naar de werkende 

• Andere meer ondersteunende rol voor (zorg)professionals 

• Dus de vraag: op welke wijze kunnen sociaal geneeskundigen 

vanuit een integrale en geïntegreerde aanpak bijdragen om 

de werkende in staat te stellen zo goed mogelijk zijn eigen rol 

in te vullen als het gaat om werkbehoud en terugkeer naar 

werk. 
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Take home messages

• Richtlijn Chronisch zieken en Werk is beschikbaar

• Brengt kennis over ziekte-overstijgende factoren (bevorderend en 

belemmerend) systematisch in kaart

• Geeft inzicht in effectieve ziekte-overstijgende interventies

• Gaat in op rol van chronisch zieke zelf 

• Besteedt aandacht aan samenwerking  
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Waar is de richtlijn te verkrijgen?

www.nvab-online.nl/richtlijnen

Interesse in training in toepassing van de richtlijn?

Neem even contact op: h.wind@amc.nl

mailto:h.wind@amc.nl
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