
Target@Work	  

Work	  as	  a	  
clinical	  outcome	  



Fit	  for	  Work	  
Checklists	  



Werknemer - 
   checklist

 Blijf zoveel als mogelijk aan het werk

 Wees op het werk functioneel open over uw aandoening: 

 - Focus in gesprekken met uw werkgever en collega’s over wat u wel  
     of niet kunt en wat u nodig heeft om aan het werk te kunnen blijven
 
 - Wettelijk gezien hoeft u niet te vertellen wat u heeft. Uit praktijk en 
    onderzoek blijkt dat enige openheid over uw aandoening bijdraagt 
    aan het kunnen blijven werken. 

 Bespreek met uw specialist de mogelijke gevolgen van de 
aandoening en de behandeling voor het werk. Denk ook aan de 
effecten van medicijngebruik (concentratie, alertheid)

 Vraag eventueel aan de bedrijfsarts contact op te nemen met uw 
specialist om mogelijke gevolgen van de aandoening en behandeling 
voor het werk te bespreken. Dit kan alleen met uw toestemming

 Als u (deels) kunt werken: let er op dat het werk past bij uw 
mogelijkheden en kwaliteiten. Wees alert op overbelasting, 
overcompensatie of vervangend werk met te weinig uitdaging

 Als u niet kunt werken: blijf in contact met het werk. Bespreek hoe de 
collega’s geïnformeerd worden over uw afwezigheid en hoe u contact 
met hen wilt onderhouden

 Blijf werken aan uw conditie. Bewegen kan het ziekteproces 
vertragen en gevolgen van de ziekte zoals pijnklachten verminderen. 
Mentaal draagt het bij aan een vergrote veerkracht om met uw 
aandoening om te gaan. Vraag uw werkgever, bedrijfsarts, zorg- en 
hulpverleners naar mogelijkheden hiervoor

Employee	  	  /	  pa;ent	  



Werkgever - 
  checklist

 Als leidinggevende heeft u grote invloed op iemands werkvermogen: 
vraag uw werknemer wat hij qua werk kan en wil doen

 Ga samen met uw werknemer na welke mogelijkheden er zijn om 
zoveel als mogelijk aan het werk te blijven of gedeeltelijk te blijven 
werken

 Voorkom dat uw werknemer (volledig) ziekteverlof aanvraagt en u 
beiden te maken krijgt met de Wet Poortwachter (en de financiële 
gevolgen ervan)

 Bekijk met de werknemer welke gevolgen de behandeling kan 
hebben voor het werk

 Met toestemming van de werknemer kan de bedrijfsarts contact op 
nemen met de behandelend arts over mogelijke gevolgen van de 
aandoening en behandeling voor het werk

 Vraag de bedrijfsarts of andere deskundige om gericht advies 
over werkvermogen van werknemer. Bespreek in driegesprek met 
werknemer, bedrijfsarts of deskundige de werkmogelijkheden

 Als werken niet mogelijk is: bespreek hoe u onderling contact 
houdt en op welke wijze collega’s geïnformeerd worden tijdens de 
afwezigheid 

 Overweeg om binnen uw organisatie systematisch aandacht te 
besteden aan werken met een chronische aandoening, in de vorm 
van beleid waarvan voorlichting aan collega’s deel uitmaakt

Employer	  



 Huisarts - 
   checklist

 Ga na of de patiënt werkt, wat voor werk dit is en hoe de patiënt in 
het werk staat: wat is het belang van werk voor uw patiënt 

 Verkrijg inzicht in de relatie tussen de aandoening en het werk:

 - gevolgen van aandoening voor het werk
 - gevolgen van het werk voor de aandoening
 - mogelijke gevolgen van niet meer dit werk kunnen doen door 
    aandoening en behandeling
 - zelfinzicht en omgaan met de aandoening.

 Check bij de patiënt of het werk aan bod is gekomen in de contacten 
met de specialist en/of de verpleegkundige

 Vraag door of er aandacht is voor mogelijke gevolgen van de 
aandoening en het behandelplan voor het werk en hoe daarmee om 
te gaan

 Benadruk richting uw patiënt het belang dat deze bij de specialist/
verpleegkundige doorvraagt naar de gevolgen van de aandoening en 
behandeling voor het werk

 Ga bij de patiënt na of het wenselijk is dat u contact opneemt met de 
specialist over de aandoening en behandeling in relatie tot het werk. 
De patiënt moet u hiervoor toestemming verlenen

 Stimuleer dat de patiënt werkt aan zijn conditie en herstel door 
beweging, sport en een gezonde leefstijl. Bied inzicht in mogelijke 
programma’s of deskundigen die patiënt hierin kunnen ondersteunen

General	  prac;;oner	  



Medisch specialist - 
     checklist

 Ga na of de patiënt werkt, wat voor werk dit is en hoe patiënt in het 
werk staat: wat is het belang van werk voor uw patiënt 

 Verkrijg inzicht in de relatie tussen de aandoening en het werk:

 - gevolgen van aandoening voor het werk
 - gevolgen van het werk voor de aandoening
 - mogelijke gevolgen van niet meer dit werk kunnen doen door 
    aandoening en behandeling
 - zelfinzicht en omgaan met de aandoening.

 Stel de werkgerelateerde vragen op een neutrale manier om te 
voorkomen dat het werk als een probleem wordt gezien

 Bespreek met uw patiënt de mogelijke gevolgen van de aandoening 
voor kwaliteit van leven, inclusief het werk en wat de mogelijke 
gevolgen van de behandeling hierop zijn

 Informeer bij de patiënt of deze contact heeft met bedrijfsarts of 
andere re-integratiedeskundigen

 Zorg bij het opstellen van het zorg- en behandelplan dat dit zo weinig 
mogelijk interfereert met het werk

 Stimuleer dat uw patiënt werkt aan zijn conditie en herstel door 
beweging, sport en een gezonde leefstijl. Bied inzicht in mogelijke 
programma’s of deskundigen die patiënt hierin kunnen ondersteunen

Rheumatologist,	  	  
Rheuma;sm	  Nurse	  









Why	  work	  works	  

Law	  &	  regula;ons	  

Guideline	  RA	  &	  work	  

Tools	  &	  Tips	  

Evalua;on	  



ques%ons	  in	  a	  neutral	  tone	  of	  voice	  
	  
preven%ng	  a	  problem	  oriented	  focus	  

	  
Four	  ques)ons	  
	  
1.  Are	  you	  working	  at	  the	  moment?	  
2.  Is	  your	  work	  full;me?	  
3.  How	  are	  you	  doing	  at	  work?	  
4.  In	  case	  of	  issues:	  do	  you	  need	  help?	  

Screening	  tool	  rheuma	  &	  work	  



Interven;on	  tool	  –	  referral	  by	  need	  of	  help	  	  



Addi;onal	  info,	  also	  for	  
pa;ent	  &	  employer	  



Pharma	  is	  leading	  at	  the	  
moment	  on	  work	  &	  

health	  



Resume	  
•  Rheumatology	  Centers	  (6)	  
•  Baseline	  measurements:	  400	  pa;ents	  
•  ELearning	  
•  Team	  sessions	  
•  Follow-‐up	  measurements	  (May)	  
•  Presenta;on	  results:	  
–  Rheumatology	  Associa;on	  Annual	  conference	  2015	  	  
–  Rheuma;sm	  nurse	  Associa;on	  
–  Publica;ons	  (journal	  rheumatology)	  

•  Expanding	  &	  consolida;on	  is	  the	  aim	  
	  



Next	  steps	  

•  Physiotherapists	  
•  Mul;-‐disciplinair	  approach	  
	  
•  2015:	  	  
– Targe;ng	  employers	  
– Broadening	  the	  ini;a;ve	  	  (Gastro	  –	  Derma)	  
– Targe;ng	  (na;onal)	  policies	  
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Maar het sociaal leven is net zo van belang, ook om het werk goed te kunnen 
blijven volhouden’. 

Marieke Scholte-Voshaar beaamt dit: ‘Mijn beperkingen maken dat ik extra 
hard werk aan mijn mogelijkheden. Maar het is wel van belang dat je weet wat 
je grenzen en beperkingen zijn’. Marieke is onder meer bestuurslid van de 
stichting Tools gericht op deskundigheidsbevordering van mensen met een 
chronische ziekte of handicap die zich inzetten voor de belangenbehartiging van 
hun Decade en de ontwikkeling van de richtlijn Reumatoïde Artritis en 
Participatie in arbeid. Ze doet dit vanuit haar eigen ervaring van 24 jaar reuma.  
 
Is loopbaanplanning mogelijk met reuma? 
Ja, loopbaanplanning is mogelijk maar wel afhankelijk van de ziekteactiviteit, is het genuanceerde 
antwoord. Reuma verloopt grillig en iemands inzetbaarheid hangt ook af van de 
functiemogelijkheden. Zo zijn flexibele werktijden of thuiswerken niet voor iedereen aan de orde. 
Verder speelt mee hoe belangrijk werk voor iemand is. Zo kan het een keuze zijn om tijdelijk het 
sociale leven ‘on hold’ te zetten. Marieke: ‘Ik heb het er voor over om over te werken, maar dan is 
de energie voor thuis die dag wel op’. Dit vraagt begrip van het thuisfront, vrienden en familie.  
Ton benadrukt dat het belangijk is de werknemer met chronische aandoening niet in een 
uitzonderingspositie komt. ‘Het gaat over het werk, over als leidinggevende de medewerker op zijn 
kunnen aanspreken. Ook in functioneringsgesprekken. Zo houden leidinggevende en HR een vinger 
aan de pols. Pas wanneer er echt externe expertise voor werkbehoud of aanpassingen nodig is, dan 
deze inschakelen’.   
 
Kernboodschappen vanuit ervaringdeskundigheid 
Tijdens het gesprek tussen Ton en Marieke komen de volgende kernboodschappen naar voren: 

• Aansprekend van Fit for Work is het kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen 
• Spreek mensen met spier- en gewrichtsaandoeningen aan als werknemer  
• Voor het kunnen (blijven werken) is een lage ziektelast van belang 
• Kijk als zorgverlener eerst wie je tegenover je hebt. Bepaal dan óf en hóe je over werk 

begint 
• Voor het werk zijn vooral de onzichtbaarheid en onvoorspelbaarheid van de ziekte lastig 
• Ook ontstaat er beeldvorming: ‘Het is risicovol om je deze opdracht te geven, je zou 

kunnen uitvallen’ 
• Bereidheid van leidinggevende om mee te denken in passende omstandigheden is cruciaal 
• Werknemer dient ook zelf het werk te overzien qua belasting en aanpassingsmogelijkheden 
• Blijf in gesprek met werkgever en ga samen op zoek naar slimmere oplossingen 

 

Introductie van concept handreiking Fit for Work 
Tijdense deze invitational conference stond de concept handreiking voor 
werkbehoud van mensen met spier- en gewrichtsaandoeningen centraal. 
Voorzitter Paul Baart introduceert de handreiking en de werkwijze van Fit for 
Work Nederland. Het streven is dat stakeholders met elkaar in gesprek gaan 
en samen bepalen op welke wijze aandacht voor werk een plek krijgt in het 
leven van werknemers met spier- en gewrichtsaandoeningen. Met handzame 
aanwijzingen hoe dit in de dagelijkse praktijk te realiseren. De 
handelingsaanwijzingen zijn onderbouwd door wat uit onderzoek en uit de 

praktijk bekend is. Met als belangrijk uitgangspunt dat werk voor veel mensen een belangrijk 
onderdeel is van hun leven, werk onderdeel uitmaakt van herstel en werk bijdraagt aan kwaliteit 
van leven. De handreiking is nadrukkelijk geen medische, professionele of juridische richtlijn maar 
sluit hier, indien relevant, wel bij aan.  
Download de concept handreikingen 
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