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No, work is not an ethical duty imposed on us from without by a 
misguided and outmoded Puritan morality; it is a manifestation of
man’s deepest desire that the days of his life shall have significance
(Harold Dodds)
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Voorwoord

Disability management profileert zich meer en meer als dé methode om op een meer systematische manier 
terugkeer naar het werk bij mensen met een chronische aandoening aan te pakken. De multidisciplinaire en 
open aanpak laat toe een flexibel kader te creëren waarin diverse professionelen samen kunnen gebracht  
worden. Bovendien schept de benadering meer mogelijkheden om de kwaliteit van de acties ondernomen 
door deze personen te meten. De methode maakt het mogelijk om acties met betrekking tot terugkeer naar het 
werk te standaardiseren en op elkaar af te stemmen. Het RIZIV wil zich engageren, samen met diverse partners, 
om een internationaal erkende opleiding te organiseren, om de transfer van ervaringen en benchmarking  
mogelijk te maken. De opleiding vervangt noch de basisopleiding, noch de ervaring ontwikkeld in de praktijk 
maar heeft als ambitie een toegevoegde waarde te zijn die toelaat beter te kunnen inspelen op de uitdagingen 
gekoppeld aan het doel ‘terugkeer naar het werk’. 

François Perl

In onze maatschappij is de vraag naar wie je bent onherroepelijk gekoppeld aan wat je doet. Dit bewijst 
dat werken niet alleen een grotere financiële onafhankelijkheid met zich meebrengt, maar ook je identiteit 
mee bepaalt. Het hebben van een job betekent het invullen van een bepaalde sociale rol, participatie aan de 
maatschappij,… en het vergroten van je eigenwaarde. Iedereen wil immers als ‘evenwaardig’ benaderd worden.
Wanneer werken moeilijker wordt omwille van een progressieve en chronische aandoening zoals een reuma-
tische aandoening, dan bots je op weerstand. Bij jezelf als patiënt, maar vooral ook in jouw (werk)omgeving. 
Reuma overkomt je en bepaalt, ondanks de opkomst van steeds betere medicatie, je hele leven. De focus  
verlegt zich van ‘werken en reuma’ naar ‘hoe pas ik mijn reuma in op de werkvloer’. Want reuma is immers  
chronisch, onvoorspelbaar en met ups-and-downs.
In de eerste plaats blijft het een zoektocht naar het onder controle krijgen van deze aandoening op medisch 
vlak. Daarnaast is het zoeken/behouden/vinden van een job die je als het ware ‘op het lijf’ is geschreven een  
uitdaging. Iedereen wil een job waarbij je je als werknemer erkend voelt en waarbij je goesting hebt/krijgt 
om te gaan werken. Een tevreden, gemotiveerde werknemer levert trouwens beter werk af, waardoor ook  
werkgevers hier meer baat aan hebben.
De uitdaging zal, net zoals in elke functie op de werkvloer, erin liggen om de juiste persoon op de juiste plaats 
te krijgen/houden, rekening houdend met zijn/haar beperkingen, met de focus op zijn/haar ‘kunnen’. Dit kan 
alleen als we met alle spelers op de arbeidsmarkt komen tot open communicatie en wederzijds respect voor 
elkaars expertise in de context van reële haalbaarheid op de arbeidsmarkt. Disability management is een mooie 
stap in de juiste richting. 

Anja Marchal
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inLEiding

Voor u ligt het derde deel van de reeks: Allen actief … ook met reuma! In dit deel staat één van de meest  
fundamentele vormen van participatie centraal namelijk “de participatie in een betaalde job”. 

Het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma-onderzoek heeft altijd als doel gehad initiatieven te ondersteunen die 
niet strikt tot de biomedische sfeer behoren maar aandacht hebben voor de persoon met een reumatische aan-
doening in zijn totaliteit. Vanuit dit holistische denkkader is het dan ook niet meer dan logisch dat het topic van 
werk een centrale plaats krijgt in deze reeks van publicaties. Het Fonds heeft bovendien jonge onderzoekers de 
kans gegeven onderzoeksfondsen te verwerven om dit topic onder de loep te nemen. Daarenboven kregen we 
met enkele gezondheidswerkers de kans de opleiding tot disability case manager te volgen. Daarvoor zijn we 
dankbaar... Met trots kreeg ik dan ook de eindredactie van het rapport over disability management in handen …

Van 2007 tot 2014 had ik het voorrecht binnen het zorgpad systeemsclerose onder leiding van Prof De Keyser  
en Prof Smith onderzoek te verrichten naar wat de mensheid altijd zeer nauw aan het hart heeft gelegen  
namelijk de mogelijkheid om een betaalde job te verrichten. De interviews die we hebben afgenomen, waarin 
het verhaal van de persoon centraal stond, brachten aan het licht wat werken voor mensen betekent en hoe 
een complexe interactie van factoren hun beslissingen die ze nemen en/of dienen te nemen met betrekking tot 
werk beïnvloeden. Ons onderzoek toonde aan, samen met het onderzoek uitgevoerd bij andere reumatische 
aandoeningen hoe belangrijk het is om waar mogelijk arbeidsparticipatie mee te nemen als uitkomst bij de 
behandeling en begeleiding van mensen met een chronische aandoening. 

Werken heeft een positieve invloed op gezondheid en welzijn, op voorwaarde dat de kwaliteit van de job 
en de sociale context aangepast zijn aan de waarden en interesses van de werknemer. Werk zorgt ervoor dat 
we financieel onafhankelijk door het leven kunnen, het is een bron van identiteit, rollen en sociale status en  
bevordert het psychologisch welzijn en participatie aan de maatschappij. Dit in tegenstelling tot werkloos-
heid wat hogere cijfers van overlijden, meer medische consultaties, minder fysieke en mentale gezondheid en 
een verlies van identiteit met zich meebrengt. Wanneer een persoon na een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
terug gere-integreerd wordt in het arbeidsleven, verbetert dat zijn fysieke en mentale functioneren. Deze  
re-integratie moet zo snel mogelijk gebeuren. Het werk is namelijk een therapeutisch middel en vergroot de 
kans op herstel en rehabilitatie. De betekenis van werk is voor iedereen anders, maar wat wel met zekerheid te 
benoemen is, is dat deze betekenis voor iedereen een groot deel van het leven inneemt.

Naast de individuele betekenissen van werk voor de persoon in kwestie zelf mogen we ook het belang voor 
de maatschappij niet onderschatten. Presenteïsme en absenteïsme veroorzaken hoge kosten voor zowel de  
bedrijfswereld als de overheid. Het RIZIV kent de voorbije tien jaar een enorme toename in het aantal mensen 
op invaliditeit en vooral dan omwille van psychische aandoeningen en ziekten van het bewegingsstelsel en 
bindweefsel. Het re-integratieplan vooropgesteld door de overheid toont aan dat ook op het hoogste beleids-
niveau het belang erkend wordt van arbeidsparticipatie.

Wij zijn dus allen overtuigd van het belang. Echter het probleem van jobbehoud en mensen op arbeids- 
ongeschiktheid speelt zich af binnen een zeer complexe context. Diverse actoren zijn betrokken, adequate 
communicatie en coördinatie ontbreekt vaak en de wetgeving is vaak niet gekend en/of adequaat toegepast. 
Reden te meer dus voor het FWRO om uitgebreid aandacht te besteden aan dit topic.

Aalter, augustus 2015, Saskia Decuman
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1.  dE intErnationaLE cLassificatiE Van hEt mEnsELijk functionErEn:  
 kadEr Voor dE bEgELEiding 
 Decuman Saskia, De Keyser Filip & Janssens Xavier

 1.1 inLEiding: Van mEdisch dEficitmodEL tot gEïntEgrEErd modEL

Gezondheid is zonder twijfel ons belangrijkste goed. Wie niet geconfronteerd wordt met een gezondheids-
probleem, heeft de neiging een goede gezondheid en een perfect functionerend lichaam en geest als  
vanzelfsprekend te vinden. In geval echter van ziekte of bij een ongeval, ondervindt men heel vlug aan den 
lijve hoe storend gezondheidsbeperkingen zijn, welke verwerkingsmoeilijkheden ze met zich meebrengen, en 
welke de gevolgen hiervan kunnen zijn voor verschillende levensdomeinen (o.a. functioneren binnen gezin, 
beroepsmatig functioneren). 

Tot ongeveer 1980 werd de individuele gezondheidsschade grotendeels bepaald aan de hand van de  
vaststelling van een gezondheidsstoornis (een gebrek, een ziekte, een letsel door een ongeval) door een  
geneesheer. Dit is het medisch deficitmodel. De desbetreffende gezondheidsstoornis kon dan ook zo nodig 
de weg openen naar een aantal specifieke behandelingen of uitkeringen. Tot op heden is de toekenning van 
bepaalde behandelingen, voordelen, … nog steeds in meer of mindere mate hierop gebaseerd.

Stilaan groeide echter het besef dat gezondheidsschade breder moest worden gezien en geïnterpreteerd. 
Dat leidde tot een verruimde visie, geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 1980,  
namelijk de Internationale Classificatie van Gezondheidsstoornissen, Functionele beperkingen en  
Handicaps. Dit paste ook in de nieuwe definitie van “gezondheid” van de WGO. De belangrijkste bijdrage van 
deze nieuwe classificatie bestond erin om de weerslag van een gezondheidsprobleem te situeren op drie  
vlakken:
	 •	 Het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld: een krachtsvermindering in de handen als gevolg van een  
  reumatische aandoening.
	 •	 Het functionele vlak, bijvoorbeeld: een verminderde handvaardigheid waardoor activiteiten uit het  
  dagelijks leven moeilijk of niet meer kunnen worden uitgevoerd. 
	 •	 Het sociale vlak, bijvoorbeeld: moeilijk of niet meer kunnen deelnemen aan een aantal recreatieve of  
  professionele activiteiten. 
Dit nieuwe en verruimde model had gunstige gevolgen voor de maatschappelijke benadering van de persoon 
met een handicap. Desondanks volgde er kritiek op. De begrippen stoornis, beperking en handicap werden  
rechtlijnig en in één enkele dimensie als oorzaak en gevolg vastgesteld. De terminologie is negatief  
geformuleerd waardoor de positieve aspecten van het functioneren niet aan bod komen. Bovendien werd er 
geen rekening gehouden met persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. 

Als reactie op deze kritiek publiceerde de WGO in 2001, de Internationale Classificatie van het Menselijke 
Functioneren (ICF). 

 1.2. dE icf: EEn gEïntEgrEErd biopsychosociaaL modEL En cLassificatiE

Niettegenstaande inzichten die Parsons reeds in de jaren 50-60 beschreef in verband met ziekte en gezond-
heid, heeft het nog jaren geduurd vooraleer er expliciet aandacht was voor het feit dat naast strikt biomedische  
factoren ook psychologische en sociale aspecten een rol spelen bij ziekte (biopsychosociale visie op  
gezondheid en ziekte).

Een belangrijke concretisering van dit vernieuwde denken was de publicatie in 2001 door de WGO van de 
ICF (zie figuur 1). Deze publicatie kwam tegemoet aan de fundamentele maatschappelijke veranderingen op 
het gebied van het gezondheidsconcept. De ICF benadrukt de onderlinge samenhang tussen lichamelijke,  
mentale en sociale factoren, gekleurd en beïnvloed door persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. De  
discriminerende termen beperking en handicap werden vervangen door activiteiten en participatie. Een  
belangrijke ontwikkeling was dat de personen met een functioneringsprobleem en vertegenwoordigende  
organisaties bij de ontwikkeling van deze nieuwe classificatie betrokken werden. Op die manier wilde de WGO 
maximaal rekening houden met de basiswensen van personen met een functioneringsprobleem.
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gEzondhEidsconditiE (stoornis -ziEktE)

actiVitEitEnLichaamsfunctiEs
& anatomischE
EigEnschappEn

participatiE

omgEVingsfactorEn pErsoonLijkE factorEn  

Figuur 1: De wisselwerking tussen de verschillende factoren binnen dit model heeft duidelijk een dynamisch karakter.  
Veranderingen op één niveau hebben mogelijk een weerslag op een andere component van het model. 

 Er is niet noodzakelijk sprake van causaliteit. 

In deze benadering wordt het menselijk functioneren bekeken vanuit drie verschillende perspectieven: het  
menselijk organisme (functies en anatomische eigenschappen en de eventuele stoornissen erin), de mens als  
handelend wezen (activiteiten en de eventuele beperkingen) en de mens als deelnemer aan het maatschap- 
pelijke leven (participatie en de eventuele participatieproblemen). Bovendien wordt formeel erkend dat factoren 
deze balans kunnen beïnvloeden: factoren die aan de persoon zelf zijn gebonden (persoonlijke factoren) of externe 
factoren (omgevingsfactoren). Dergelijke factoren kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op het 
functioneren van de persoon. De wisselwerking tussen de verschillende factoren binnen de ICF heeft duidelijk een 
dynamisch karakter. Veranderingen op een niveau kunnen een weerslag hebben op een andere component maar er 
is niet noodzakelijk sprake van causaliteit. De classificatie bestaande uit universele en goed omschreven begrippen, 
is bruikbaar en breed toepasbaar onder meer voor evaluatie van gezondheid en gezondheidsschade en is meer en 
meer het onderwerp van onderzoek. 

De ICF is een taal die de termen bevat waarmee het menselijk functioneren (positief en negatief ) kan worden 
beschreven. Op die manier vormt de ICF een raamwerk voor het ordenen van gegevens. 
De ICF bestaat uit twee delen (zie tabel 1). Elk deel bestaat uit twee componenten: 

	 •	 DEEL 1: FUNCTIONEREN
o Component 1 zijnde functies en anatomische eigenschappen (perspectief menselijk organisme). 

Functies en anatomische eigenschappen zijn twee afzonderlijke classificaties binnen de ICF met 
een parallelle opbouw. Waar bv. de classificatie van functies een klasse visuele functies bevat, vindt 
men in de classificatie van anatomische eigenschappen het equivalent ervan terug in de vorm van 
de klasse anatomische eigenschappen van de oogkas (figuur 2).

o Component 2 zijnde activiteiten en participatie (perspectief menselijk handelen en perspectief 
deelname aan het maatschappelijke leven). De domeinen van activiteiten en participatie worden  
gegeven in één lijst die alle levensgebieden omvat (van het basale leren tot en met complexe  
gebieden zoals sociale taken of werk)

	 •	 DEEL 2: FACTOREN
o Component 1 zijnde externe factoren.
o Component 2 zijnde persoonlijke factoren. Ondanks het feit dat de WGO persoonlijke factoren 

(bv. geslacht, leefstijl, ras, sociale achtergrond) erkent als belangrijke determinanten in de context 
van functioneren bevat de ICF geen classificatie voor persoonlijke factoren. Op dit moment is er 
nog een brede waaier aan ideeën, veronderstellingen en interpretaties met betrekking tot de  
conceptualisatie van het begrip persoonlijke factor, de lijst van persoonlijke factoren en de  
bijhorende classificatie. Verder onderzoek is nodig om te komen tot een valide en algemeen 
aanvaarde integratie van deze component in de ICF.
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Component Classificaties Code Definities Positieve/
neutrale aspecten

Negatieve aspecten

DEEL 1: FUNCTIONEREN

Functies en 
anatomische 
eigenschap-
pen

Functies b De fysiologische en men-
tale eigenschappen van 
het menselijk organisme

Functionele en 
structurele inte-
griteit

Stoornissen=
afwijkingen in en  
verlies van  
fysiologische en  
mentale functies/ 
anatomische 
eigenschappen

Anatomische 
eigenschappen

s Positie, aanwezigheid, 
vorm en continuïteit 
van onderdelen van het 
menselijk lichaam

Activiteiten en 
participatie

Lijst van acti-
viteiten en par-
ticipatie= taken, 
handelingen, le-
vensgebieden

d Activiteiten= 
onderdelen van iemands 
handelen

Activiteiten Beperkingen=  
moeilijkheden met  
het uitvoeren van  
activiteiten

d Participatie= 
iemands deelname aan 
het maatschappelijk 
leven

Participatie Participatieproble-
men= problemen met 
deelname aan het 
maatschappelijk leven

DEEL 2: FACTOREN

Externe fac-
toren

Externe invloeden 
op het functio-
neren

e Fysieke en sociale  
omgeving waarin 
mensen leven

Ondersteunende 
factoren

Belemmerende  
factoren

Persoonlijke 
factoren

Interne invloeden 
op het functio-
neren

NVT Kenmerken van het  
individu die geen deel 
uitmaken van de  
functionele gezond-
heidstoestand

Ondersteunende 
factoren

Belemmerende  
factoren

Tabel 1. Opbouw van de ICF. Overzicht van de componenten binnen de ICF, de bijhorende naam van de classificaties, de 
letters gebruikt in de ICF-code om de component aan te duiden (gezien persoonlijke factoren nog niet in de ICF opge-
nomen zijn, is dit voor deze component niet van toepassing [NVT]), de definities gegeven aan de componenten en de 

gebruikte formulering om aan te geven dat er al dan niet een probleem is binnen de desbetreffende component. 

Plaats van visuele functies in de classificatie van functies
b Functies
 b1 Mentale functies
 b2 Sensorische functies en pijn
    b210-b229 Visuele verwante functies
                 b210 Visuele functies

Plaats van anatomische eigenschappen van de oogkas in de classificatie van anatomische eigenschappen
s Anatomische eigenschappen

 s1 Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel
 s2 Anatomische eigenschappen van oog, oor en verwante structuren
          s210 Anatomische eigenschappen van oogkas

 
Figuur 2. Illustratie parallelle opbouw van de classificatie van functies en anatomische eigenschappen binnen de ICF. 

Daar waar visuele functies de code b210 krijgen, is de code toegekend aan de anatomische eigenschappen van  
de oogkas, s210.
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Aan de termen gebruikt binnen de ICF wordt eveneens een code toegekend (bv. visuele functies krijgt de code 
b210) en één of meerdere typeringen:
	 •	 De code is telkens opgebouwd uit een combinatie van een letter en een reeks van cijfers. De letter verwijst  
  naar de desbetreffende component (zie tabel 1). De cijfers verwijzen naar de plaats in de classificatie.
	 •	 Een typering bestaat uit één of meerdere cijfers die de mate en omvang van het functioneringsprobleem  
  specificeren: 

o Bij functies: 1 cijfer dat de ernst van het probleem aangeeft (zie tabel 2).
o Bij anatomische eigenschappen: 2 cijfers (het 1ste cijfer geeft de ernst van het probleem aan [zie tabel 

2] en het 2de cijfer legt de aard van de stoornis vast [0: geen verandering, 1: volledige afwezigheid, 
2: gedeeltelijke afwezigheid, 3: extra deel, 4: afwijkende dimensie, 5: discontinuïteit, 6: afwijkende 
positie, 7: kwalitatieve verandering in anatomische eigenschappen, 8: niet gespecificeerd, 9: niet 
van toepassing]).

o Bij activiteiten en participatie: 2 cijfers (het 1ste cijfer geeft de uitvoering weer [wat iemand in zijn/
haar bestaande omgeving doet, zie tabel 2] en het 2de cijfer geeft het vermogen weer [beschrijft of 
iemand een taak of handeling kan uitvoeren in een gestandaardiseerde omgeving, zie tabel 2]).

o Bij externe factoren: 1 cijfer dat aangeeft of een externe factor ondersteunend of belemmerend is  
(0 [geen belemmerende/ondersteunende factor], 1 [licht belemmerende factor],  
+1 [licht ondersteunende factor], 2 [matig belemmerende factor], +2 [matig ondersteunende  
factor], 3 [aanzienlijk belemmerende factor], +3 [aanzienlijk ondersteunende factor],  
4 [volledig belemmerende factor], +4 [volledig ondersteunende factor]).

Cijfer na de code Betekenis van het cijfer

xxx.0 GEEN probleem

xxx.1 LICHT probleem

xxx.2 MATIG probleem

xxx.3 ERNSTIG probleem

xxx.4 VOLLEDIG probleem

xxx.8 Niet gespecificeerd

xxx.9 Niet van toepassing

Tabel 2. Uniforme typering gebruikt in de ICF. Aan elke code binnen de ICF moet een typering/cijfer gegeven worden die 
de ernst van het probleem weergeeft. In deze tabel wordt de betekenis van dit cijfer weergegeven. 

1.3.  toEpassing Van dE icf

Het model als leidraad voor de dagdagelijkse praktijk

Men kan in zijn beroep de uitgangspunten van de ICF als leidraad nemen voor het nemen van beslissingen  
(bijvoorbeeld het idee dat naast strikt medische factoren ook psychologische en sociale aspecten in acht moeten 
genomen worden bij het evalueren van het functioneren van mensen). De ICF kan een hulpmiddel zijn om intensief 
‘inter- en multidisciplinair’ samen te werken. Een team dat het ICF doorgedreven als uitgangspunt neemt en de  
bijhorende begrippen als universele taal hanteert, is in staat om een antwoord te bieden op de complexe  
uitdagingen waar we voor staan binnen de gezondheidszorg. 

De ICF en het elektronisch patiëntendossier

De laatste jaren wordt meer en meer geëxperimenteerd met het invoeren en gebruiken van een elektronisch  
patiëntendossier. Door diverse disciplines wordt onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe de ICF-classificatie  
gebruikt kan worden bij de uitbouw van het patiëntendossier. Uitbouw en implementatie van dergelijke initiatieven 
vereist de medewerking van alle betrokken doelgroepen. 
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ICF core sets

De ICF is zeer uitgebreid (ongeveer 1424 codes ter beschikking). Om de bruikbaarheid ervan te vergroten worden 
‘ICF core sets’ ontwikkeld. Een core set is een selectie uit de volledige ICF, met relevantie voor een bepaald ziekte-
beeld (bv. reumatoïde artritis, een bepaalde setting (bv. acute zorg) of doel (bv. arbeidsrevalidatie). De ontwikkeling 
van een core set verloopt in verschillende fasen waarbij professionelen en patiënten van over de hele wereld samen- 
werken. Binnen de reumatologie zijn reeds verschillende ICF core sets ontwikkeld en onderzocht (bijvoorbeeld 
voor osteoartrose, osteoporose en reumatoïde artritis). De korte ICF core set voor een bepaalde aandoening (b.v. 
voor reumatoïde artritis) geeft de items weer van de ICF die minimaal moeten worden gemeten bij mensen met 
een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld in het kader van een studie, de evaluatie van beperkingen of voor het  
opstellen van een therapieplan. De uitgebreide ICF core set bestaat uit de ICF-items die minimaal moeten voor- 
komen in een allesomvattende multidisciplinaire evaluatie. De core sets kunnen gebruikt worden om het  
functioneren met verschillende chronische aandoeningen te vergelijken. Enerzijds is in de core sets voor de  
verschillende chronische condities overlap terug te vinden (b.v. stappen, spierkracht en betaald werk vindt men in 
de meerderheid van de reeds bestaande core sets terug). Anderzijds zullen er ook verschillen zijn (aspecten eigen 
aan een bepaalde aandoening).

Toekennen van bepaalde voordelen

Voor het toekennen van bepaalde voordelen aan mensen met een handicap (bijvoorbeeld: parkeerkaart, integratie- 
tegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor  
Personen met een Handicap …) is vaak een evaluatie van het functioneren vereist. Hierbij kan de ICF een belangrijk  
instrument zijn. Zo wordt bij de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel bij het RIZIV het functioneren van de  
patiënt beschreven met behulp van een onderdeel van het ICF. 

1.4.  bEsLuit

De ICF is tot stand gekomen na een jarenlange mondiale discussie waarbij vele landen en organisaties betrokken 
zijn geweest. Het model bestaande uit universele en goed omschreven begrippen, is bruikbaar en toepasbaar 
in diverse domeinen van de gezondheid- en welzijnssector. Er is echter nog heel veel onderzoek nodig naar de  
operationalisatie en concrete implementatie van de ICF-classificatie op verschillende niveaus: de klinische praktijk, 
het onderzoek en het beleidsniveau. Op elk van deze niveaus zijn initiatieven lopende.

Ten slotte kan er ook vanuit DM een link gelegd worden naar het einde van het continuüm functies/anatomische 
eigenschappen, activiteiten en participatie van de ICF. Arbeidsparticipatie is namelijk een vorm van participatie. 
Zowel deelname aan de maatschappij, als het uitvoeren van een betaalde job zouden zoveel als mogelijk het 
doel of de uitkomst moeten zijn binnen de gezondheidszorg. De ICF beschrijft participatie als deelname aan het 
maatschappelijke leven. De domeinen “activiteit” en “participatie” worden opgenomen in één lijst die alle levens-
gebieden insluit. Hoofdstuk 8 van deze lijst van de ICF bespreekt de aspecten van een betaalde job (belangrijke 
levensgebieden). 
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2. chronischE rEumatischE aandoEningEn: dE ziEktEbEELdEn
 De Keyser Filip, Janssens Xavier

2.1.  inLEiding

Reuma is een zeer algemeen begrip, een verzamelnaam eigenlijk. De term is afkomstig van het Griekse woord 
 ‘rhein’,  dat  ‘vloeien’ betekent. In de vroege geneeskunde dacht men inderdaad dat reumatische gewrichts-
klachten afkomstig waren van slechte lichaamssappen die doorheen de gewrichten vloeiden. Vandaag is ons 
begrip omtrent reumatische aandoeningen gelukkig een heel stuk gevorderd, maar de term reuma is gebleven.

Tot de chronische reumatische aandoeningen behoren ziektebeelden waarbij op één of andere manier 
gewrichten betrokken zijn. En dat zijn er op zijn minst een honderdtal. Een aantal van deze aandoeningen 
zijn eerder banaal en verdwijnen spontaan of met minimale medische hulp. Andere vormen van reuma zijn 
ernstiger en genezen nooit helemaal. Het zijn de klassieke chronische reumatische aandoeningen. Vooral deze 
aandoeningen zijn van belang in het licht van schade aan de gezondheid.

2.2.  ostEoporosE

Botontkalking (osteoporose) speelt zich af ter hoogte van het lichaamsskelet maar buiten de gewrichten.  
De vermindering van botweefsel en verandering van botstructuur, eigen aan osteoporose, veroorzaken een 
verhoogde broosheid van het skelet waardoor gemakkelijker breuken optreden. Deze aandoening, die vooral  
optreedt bij vrouwen na de menopauze, wordt meestal in één adem genoemd met andere reumatische  
aandoeningen.

2.3.  artrosE

Slijtagereuma of artrose treft alleen het kraakbeen en onderliggende bot van het getroffen gewricht en heeft 
meestal geen belangrijke weerslag op de algemene gezondheidstoestand. De kans op artrose neemt toe met 
toenemende leeftijd: het is vooral (maar niet uitsluitend) een gezondheidsprobleem op oudere leeftijd.

2.4.  rEumatoïdE artritis

Reumatoïde artritis is de frequentste vorm van chronische ontstekingsreuma, en komt voor bij ongeveer 0.8 
% van de bevolking. Dit betekent dat in België ongeveer 80.000 personen (meer vrouwen dan mannen) leven 
met deze vorm van reuma.

De aandoening kan ontstaan op elke leeftijd. In een typisch verhaal verschijnen de eerste symptomen ter  
hoogte van de kleine vingergewrichten, of ook de voetgewrichten. Er treedt gewrichtspijn en –stramheid op.  
De klachten zijn het meest uitgesproken in rust, heel vaak bij het ontwaken. Niet zelden zijn het deze  
pijnklachten die de patiënt vroeg in de ochtend wakker maken. In de loop van de ochtend verminderen de 
stramheid en pijn geleidelijk. Meestal treedt er ook een zichtbare gewrichtszwelling op, die vooral duidelijk is 
ter hoogte van de kleine vingergewrichtjes. Het stellen van de diagnose kan vergemakkelijkt worden door het 
opsporen in het bloed van reuma-antistoffen.

Indien de ontsteking blijft voortduren, kan er beschadiging van het gewrichtsoppervlak optreden. Deze is  
radiologisch zichtbaar, maar kan zich ook uitwendig uiten als zichtbare gewrichtsvervormingen, bijvoorbeeld 
typisch ter hoogte van de handen. Uiteraard is een behandeling erop gericht om het ontstekingsproces tijdig 
te onderdrukken en daardoor gewrichtsbeschadiging en -vervorming te voorkomen.

De verschijnselen van reumatoïde artritis zijn het opvallendst rond de gewrichten, maar het blijft niet altijd 
daarbij. Het ontstekingsproces kan zich ook manifesteren buiten een gewricht: de huid, de longen, de ogen of 
de bloedvaten. Een typisch verschijnsel bij sommige patiënten zijn ook de onderhuidse reumaknobbels. Het zijn 
pijnloze, vaste knobbels met een diameter van enkele millimeters tot meer dan één centimeter. Meestal zitten 
ze op de strekzijde van een gewricht, bijvoorbeeld op de ellebogen. Gewoonlijk veroorzaken ze weinig hinder.  
De medicamenteuze behandeling van patiënten met reumatoïde artritis bestaat typisch uit een combinatie van 
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een basistherapie (methotrexaat, sulfasalazine, leflunomide) enerzijds en aspirine-achtige ontstekingsremmers of 
corticoïden anderzijds. 

Een nieuwe generatie reumamedicijnen vormen de zogenaamde ‘biologicals’ (infliximab, etanercept, adalimumab, 
tociluzimab, certolizumab pegol, golimumab,abatacept, rituximab). Ze blokkeren op specifieke wijze de werking 
van ontstekingseiwitten. Dit resulteert niet alleen in een superieur klinisch effect; bovendien bieden deze nieuwe 
medicijnen een optimale bescherming tegen verder verlies van bot en kraakbeenweefsel, wat vaak met chronische 
artritis gepaard gaat. 

2.5.  spondyLitis ankyLosans

De ziekte van Bechterew of spondylitis ankylosans heeft een geschatte prevalentie van 0.1 tot 0.4 % en  
manifesteert zich vooral in de rug: zowel halswervelkolom als borst- en lendenwervelkolom kunnen in het 
ontstekingsproces betrokken zijn. Dit geeft aanleiding tot pijn, die vaak ’s nachts en in de vroege ochtend optreedt 
en de slaap onderbreekt. Bij het opstaan ondervinden de patiënten, meestal jonge mannen, een bijzonder stram 
gevoel dat geleidelijk aan in de loop van de voormiddag wegebt. Voordat er efficiënte behandelingsmethoden 
bekend waren, leidde de aandoening vaker dan nu tot een verstijving van de ruggengraat en borstkas, waarbij 
de borstwervelkolom opvallend naar voren was gebogen. Naast de aantasting van de wervelkolom kunnen nog  
andere symptomen optreden: een ontsteking van één of enkele gewrichten (vaak een asymmetrische aantasting 
van een groot tot middelgroot gewricht van de onderste ledematen bv. knie, enkel), een peesontsteking (tendi- 
nitis) voornamelijk rond de hiel, een worstvormige opzetting van een vinger of teen (dactylitis), een oogontsteking  
(uveïtis), darmontsteking of huid- en nagelpsoriasis. Het patroon van gewrichtsaantasting is duidelijk verschillend 
van dat in geval van reumatoïde artritis. Er zijn erfelijke factoren bekend, die een voorbeschikking geven voor dit 
soort van ontstekingsreuma: het zogenaamde HLA-B27 gen.

Een aantal vormen van ontstekingsreuma zijn zeer verwant met de ziekte van Bechterew. Hiertoe behoren de 
zogenaamde reactieve artritis, die optreedt in aansluiting met bepaalde vormen van bacteriële darminfectie of  
urineweginfectie; artritis bij patiënten met chronische darmontsteking (ziekte van Crohn); sommige vormen van 
artritis die optreden bij patiënten met psoriasis (een chronische huidontsteking); sommige vormen van kinder- 
reuma. De term ‘spondylartritis’ vormt een gemeenschappelijke noemer voor spondylitis ankylosans en deze 
verwante reumatypes. Samen hebben ze een prevalentie van ongeveer 1 %.

De meeste personen met spondylitis ankylosans en variante vormen van spondylartritis kunnen goed worden 
geholpen door middel van krachtige aspirineachtige ontstekingsremmers. Een basistherapie in de vorm van  
sulfasalazine heeft enige werkzaamheid tegen perifere ontstoken gewrichten, maar niet tegen de ontsteking van 
de ruggengraat zelf. Essentieel is tevens een goede kinesitherapeutische begeleiding met veel aandacht voor  
bewegingsoefeningen van de rug en de borstkas, vooral om de neiging tot verstijving van de ruggengraat efficiënt 
tegen te werken. 

In een aantal gevallen volstaat deze klassieke therapie echter niet. Indien een persoon met spondylitis ankylosans 
beduidende ontsteking blijft behouden ondanks inname van verschillende aspirineachtige ontstekingsremmers, 
biedt de medische wetenschap sinds een tiental jaren een krachtig alternatief, met name de inzet van “biologicals” 
(TNF blokkers) die ook reeds bij reumatoïde artritis zeer efficiënt blijken te zijn.

2.6.  rEumatischE systEEmziEktEn

Sommige vormen van reuma beperken zich tot gewrichtslast. In andere omstandigheden staan niet zozeer de 
gewrichtsontstekingen op de voorgrond, maar maken ze deel uit van een bredere waaier van symptomen die  
verband houden met ontstekingen ter hoogte van verschillende weefsels of organen. Het zijn de reumatische  
systeemziekten. Lupus is het tekstboekvoorbeeld hier van. Andere voorbeelden zijn het syndroom van Sjögren, 
sclerodermie of reumatische bloedvatontstekingen (vasculitis).

 2.6.1. Lupus

Nog niet zo lang geleden werd Lupus beschouwd als een zeldzame ziekte. Lichtere verschijningsvormen van de 
aandoening zijn echter niet zo zeldzaam. Aanzienlijke vooruitgang werd geboekt in de ontwikkeling van tests die 
het mogelijk maken vaak vroegtijdig de diagnose te vermoeden of te bevestigen. Deze tests sporen naar specifieke 
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antistoffen (antinucleaire antistoffen). De aandoening komt duidelijk meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Eén 
van de verklaringen daarvoor kan zijn dat hormonen, die heel verschillend zijn bij vrouwen en mannen, een invloed 
hebben op het ontstaan en het verloop van de ziekte.
Tijdens een actieve fase van de aandoening kunnen algemene verschijnselen voorkomen, vergelijkbaar met die van 
griep (koorts, moeheid, spierpijn, hoofdpijn). Huiduitslag en gewrichtsklachten zijn eveneens frequent. De meeste 
lupuspatiënten hebben geregeld gewricht- of spierpijnen. Gewrichtsbeschadiging en -vervorming is eerder zeld-
zaam. Tot de meer specifieke en gelukkig minder frequente symptomen behoren een ontsteking van nieren, hart 
of longvlies en neurologische symptomen. Vooral nierontsteking door lupus vereist een zeer agressieve therapie, 
waarbij onvermijdelijk gebruik moet worden gemaakt van hoog gedoseerde corticoïden en immuniteitsonderdruk-
kende medicatie.

 2.6.2. hEt syndroom Van sjögrEn

Het syndroom van Sjögren ontstaat als gevolg van een ontstekingsaanval op het weefsel van traankliertjes en 
speekselklieren. Gevolgen zijn: droge ogen en een droge mond. Vaak gaat dat ook gepaard met algemene  
symptomen, zoals moeheid en gewrichtslast. Het syndroom van Sjögren kan op zichzelf bestaan, of kan zich  
presenteren als een begeleidend fenomeen in samenhang met klassieke vormen van ontstekingsreuma, zoals  
reumatoïde artritis of lupus.

 2.6.3 scLErodErmiE

Sclerodermie is een eerder zeldzaam reumatisch ziektebeeld, een zogenaamde weesziekte, dat in eerste instantie 
veranderingen geeft ter hoogte van de huid, maar ook gepaard kan gaan met andere lichamelijke complicaties, 
bijvoorbeeld ter hoogte van de longen, nieren of spijsverteringskanaal. De veranderingen ter hoogte van de huid 
doen zich vooral voor ter hoogte van de handen. De huid voelt strakker aan en er kunnen moeilijk helende wondjes 
optreden. Vaak is er ook een bijzondere gevoeligheid tegenover koude.

 2.6.4. VascuLitis

Reumatische bloedvatziekten (vasculitis) zijn zeldzame doch soms levensbedreigende aandoeningen. Als gevolg 
van de ontsteking van de wand van kleine of middelgrote bloedvaten worden sommige lichaamsweefsels (onder- 
huid, nieren, longen, hersenen) onvoldoende bevoorraad met zuurstof waardoor ze gedeeltelijk kunnen afsterven.

2.7. poLymyaLgia rEumatica

Tenslotte dient nog een toch frequent voorkomende reumatische aandoening vermeld te worden die bij oudere 
patiënten boven de 55 jaar typisch gepaard gaat met ontstekingspijnen ter hoogte van schouder en bekkengordel.  
Men spreekt van spierreuma of polymyalgia reumatica. Soms gaat dit ook gepaard met een ontsteking van de  
voorhoofdsbloedvaten. In dat geval spreekt men van arteritis temporalis.

2.8. juVEniELE idiopathischE artritis

Verschillende vormen van reuma kunnen op kinderleeftijd ontstaan en treffen ongeveer één kind op 1000. De 
meeste vormen van reuma bij kinderen vallen onder de noemer ‘juveniele idiopathische artritis’. Per definitie 
spreken we over ‘juveniel’ wanneer de aandoening begint op een leeftijd jonger dan 16 en over ‘chronisch’ wanneer 
de gewrichtsontsteking langer dan drie maanden aanhoudt. Volgens het beeld waarmee de ziekte zich presenteert, 
onderscheiden we vier types van kinderreuma. Dit onderscheid is belangrijk, omdat de wijze van behandelen en de 
medische vooruitzichten voor het kind grondig verschillen. 
 
De doelstellingen bij de behandeling van kinderen met juveniele idiopathische artritis zijn: de ontstekings- 
verschijnselen onder controle houden, gewrichtsvervormingen en groeistoornissen voorkomen of beperken,  
complicaties als oogproblemen tijdig onderkennen en behandelen, en ten slotte een zo normaal mogelijke  
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling mogelijk maken. De medicamenteuze aanpak voor elk type van 
juveniele idiopathische artritis is verschillend en zal bovendien individueel aan de behoefte van het kind worden 
aangepast. 
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3. Disability management

 Decuman Saskia, Désiron Huget, Dom Mieke, Gabriel Linda, Van De Velde Dominique, Vermeulen Katrien

 3.1.  hErkomst En VErsprEiding Van hEt concEpt Disability management

De oorsprong van Disability Management (DM) ligt in Canada en de Verenigde Staten van Amerika en gaat terug 
tot in de jaren ’40. Een betere opvolging van letsels ten gevolge van arbeidsongevallen leverde immers een  
verbetering op in (onder andere) de arbeidsparticipatie. Bovendien bleek de aanpak dan ook een financiële  
besparing  te zijn voor vele bedrijven. De vakbonden ijverden dan ook steeds meer en meer voor  
werkplaatsgebaseerde re-integratieprogramma’s. Onder meer door conferenties gegeven vanuit de  
‘Rehabilitation Foundation of Helsinki’ begon dit concept vorm te krijgen in Europa. 

In 1994 werd in Canada het National Institute of Disability Management and Research (NIDMAR) opgericht. Dit  
inmiddels internationaal erkend instituut heeft als doel het DM concept te verspreiden en te implementeren via 
opleiding en verder onderzoek. NIDMAR wil de menselijke, sociale en economische kosten van functionerings- 
problemen beperken. Het NIDMAR focust zich daartoe op opleiding, training en onderzoek met betrekking 
tot de implementatie van werkplaatsgebaseerde re-integratie programma’s. De sterkte van het instituut ligt in 
het feit dat ze samenwerken met stakeholders uit zowel het arbeidsmilieu, de zakenwereld, de overheid, het  
onderwijs, de verzekeringssector als de revalidatie sector.

Committed to reducing the human, social and economic cost of disability
to workers, employers and society by providing education, research,

policy development and implementation resources to promote workplace based
reintegration programs (bron: website NIDMAR).

In 2001 laat de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation) een ‘Code of practice in  
Disability Management’ optekenen. De bedoeling hiervan was de verdere verspreiding van het DM concept naar 
andere bedrijven en landen. Mede hierdoor raakt het begrip bekend in diverse Europese landen zoals Ierland,  
Duitsland en Nederland. 

Sinds 2002 wordt tweejaarlijks het ‘International Forum for Disability Management’ georganiseerd. De bedoeling 
van dit forum is onder andere om de verschillende belanghebbenden samen te brengen zodat expertise kan  
uitgewisseld worden en de nieuwste onderzoeken in het gebied kunnen worden voorgesteld.

Daarnaast ontwikkelde zich nog een ander netwerk: ‘The International Disability Management Standard  
Council (IDMSC)’. Deze organisatie wil twee soorten professionals op de arbeidsmarkt brengen:
	 •	 Certified Return To Work Coordinator (CRTWC): begeleidt werknemers met langdurige gezondheids- 
  problemen en/of functionele beperkingen in een traject van jobbehoud of re-integratie (bv. samen  
  met de werknemer een return to work plan [RTW] opstellen);
	 •	 Certified Disability Management Professional’ (CDMP): zet binnen bedrijven een DM programma op  
  (bv. ontwikkelen van beleidsprocedures die DM ondersteunen, zetelen in belangrijke comités).

 
 3.2.  impLEmEntatiE in bELgië

Ondanks het feit dat deze buitenlandse voorbeelden een belangrijke inspiratiebron zijn, is het van belang dat 
elk land een eigen invulling geeft aan de methodiek. Elk land heeft immers zijn eigen specifieke wetgeving 
omtrent sociale zekerheid, arbeid en tewerkstelling. 

In België is deze methodiek geïntroduceerd via het Europees Sociaal Fonds (ESF) project DM@work. Dit project  
werd gecoördineerd door Prevent (www.prevent.be). Op de website van het ESF wordt een overzicht gegeven  
van de projectpartners waaronder ondermeer het Universitair Centrum voor Beroepsopleiding van de  
Universiteit van Gent (UCBO), Arbeids Consulting Team (ACT)-Désiron, het Verbond van Belgische  
Ondernemingen (VBO), het Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV), de Algemeen Christelijke Vakbond (ACV), 
Job&Co en Jobcentrum West-Vlaanderen. Binnen dit project zijn verschillende acties ondernomen:

3
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•	 Het verzamelen van informatie en het ontwikkelen van tools.

•	 Het sensibiliseren van de doelgroep.

•	 Het aanbieden van opleidingen in DM.

•	 Het opvolgen van re-integratietrajecten door de opgeleiden.

Het project resulteerde in de publicatie van 4 handboeken met praktische hulpmiddelen voor de uitwerking van 
een DM beleid. Deze handboeken kunnen gedownload worden van de website van Prevent. 

Er is tot op heden echter nog maar weinig onderzoek gebeurd naar de mate waarin deze methodiek  
daadwerkelijk gebruikt wordt en geïmplementeerd werd in Vlaamse instellingen. Tijtgat, Verjans, Vlerick en Bruyninx 
(2009) beschrijven dat de bevraagde actoren in hun veldstudie disability case mangement als een meerwaarde 
beschouwen bij het welslagen van re-integratietrajecten. Deze meerwaarde blijkt uit de functionele rollen  
opgenomen door de disability case manager: vertalen van het wettelijk kader, stimulator van samenwerking en  
“jobmatcher”. Daarnaast wordt in verschillende revalidatiecentra in Vlaanderen gebruik gemaakt van deze  
methodiek; deze ervaringen en resultaten worden echter niet op systematische basis geregistreerd,  
waardoor de effectiviteit van de methodiek niet kan worden nagegaan. Het is nochtans van belang  
hier een beeld van te krijgen omdat een goede implementatie het effectieve gebruik van de methodiek in de  
praktijk kan ondersteunen en toekomstige implementatieprocessen op deze manier bijgestuurd kunnen worden. 

In 2012 zijn enkele disability case managers gestart met een onderzoek naar de meerwaarde van disability 
case managers voor mensen met een reumatische aandoening (FWRO onderzoeksgrant). In het kader van  
dit onderzoek worden onder meer focusgroep interviews afgenomen met betrokken stakeholders. De resultaten 
van dit onderzoek zullen via de website van het FWRO ter beschikking gesteld worden.

In opdracht van het RIZIV wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd in het kader van een masterproef (interuni-
versitaire master ergotherapie) waarin interviews worden afgenomen bij paramedici en leidinggevenden betrokken 
bij de implementatie van DM in de desbetreffende instelling. Aan de hand van een interview zullen we trachten een 
duidelijk beeld te krijgen van ondermeer de mate waarin de methodiek effectief geïmplementeerd werd, wat hierbij 
belemmerende en bevorderende factoren waren enzoverder. 

 3.3.  dEfinitiE

DM wordt omschreven als een systematische en doelgerichte methode die aansluit bij het biopsychosociale  
denkkader om jobretentie (secundaire preventie) of jobre-integratie (tertiaire preventie) te voorzien voor mensen  
met problemen in werkparticipatie die respectievelijk dreigen uit te vallen op het normaal economisch circuit (NEC)  
of reeds een verklaring van arbeidsongeschiktheid (AO) hebben gekregen. Hierbij wordt er rekening gehouden met 
de individuele noden, werkplaatsomstandigheden en wettelijke verantwoordelijkheden. 
Implementeren van DM vereist een samenspel van Human Resource Management (HRM) binnen het bedrijf aan 
de ene kant en gezondheidsmedewerkers aan de andere kant, die traditioneel meer buiten het bedrijf gesitueerd 
worden. De methode bestaat uit twee pijlers. Enerzijds ondersteunt en begeleidt het programma bedrijven die 
een re-integratiebeleid willen opzetten en implementeren. Anderzijds begeleidt DM de werknemer op individueel  
niveau. Deze begeleiding gebeurt door middel van een samenwerking tussen alle betrokken partijen en  
instanties. De eerste pijler wordt aangestuurd door een CDMP. In de tweede pijler wordt de werknemer ondersteund en  
gecoacht door de CRTWC.

 3.4.  dE 10 principEs Van Dm

1. Snelle interventie. Vroegtijdig contact met de werknemer met betrekking tot RTW is geassocieerd met 
een reductie van de lengte van de arbeidsongeschiktheid en de daarmee geassocieerde kosten. Een snelle 
interventie zorgt daarnaast ook voor het in stand houden van de relaties met de werkgever, collega’s enz. en 
het is deze “occupational bonding” die binnen DM wordt aangeduid als één van de belangrijke aspecten die 
de kans op succes in secundaire en/of tertiaire preventie aanzienlijk verhoogt.
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2. Betrokkenheid van de relevante stakeholders in het re-integratieproces. Heel wat verschillende  
personen zijn betrokken bij het re-integratieproces. In eerste instantie de werknemer en werkgever.  
Daarnaast ook het behandelend team, arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer (al dan niet met zijn 
team). Elk van deze actoren zal vanuit zijn specifieke rol met bijhorende taken op een bepaald moment 
betrokken moeten worden. 

3. Handhaving op het werk (jobbehoud), of een snelle en gepaste terugkeer naar het werk als  
primair doel. Implementatie van de DM methode in bedrijven heeft niet enkel tot doel werknemers te  
re-integreren. Er is immers ook een preventief doel m.a.w. mensen die dreigen uit te vallen op de werkvloer 
houden. Eens uitgevallen wordt een zo snel mogelijke terugkeer nagestreefd. Hoe langer iemand  
uitgevallen is, hoe minder kans immers dat deze terugkeert. 

4. Erkenning dat de werkplek de meest effectieve plaats is voor re-integratie. Binnen het DM concept 
staat de werkplek naar waar de werknemer dient terug te keren centraal bij de re-integratie. Interventies 
vinden dan ook zo spoedig mogelijk plaats op de werkplek zelf. Werken heeft een therapeutisch effect en 
niet-werken draagt dan ook bij aan een verlies van kwaliteit van leven en gezondheid (fysiek en mentaal).  

5. De re-integratie moet verzekeren dat de waardigheid van werknemers behouden blijft en dat zij 
actief participeren in het proces.

6. Communicatie tussen alle betrokken partijen tijdens alle stadia van het proces. Communicatie wordt 
gezien als één van de belangrijkste factoren om een vlotte terugkeer naar het werk te kunnen garanderen.  
Een open en positieve communicatie tussen alle stakeholders is noodzakelijk. Voorbeelden hiervan 
zijn het geven van instructies aan werknemers om hun rechten te begrijpen, onderhouden van contact 
met de werknemer, teammeetings en een adequate en gedetailleerde informatie-uitwisseling met  
belanghebbenden. 

7. De terugkeer van werknemers op het hoogst mogelijke niveau als streefdoel, met aandacht voor een 
zekere hiërarchie. Succesvol aan het werk blijven ondanks beperkingen dan wel succesvol terug aan 
het werk gaan en dat ook op duurzame wijze kunnen behouden, heeft namelijk meer kans op slagen 
als de RTW-procesgang kan rekening houden met de volgende hiërarchie: 

 - Zelfde taak/zelfde job, zelfde werkgever 
- Aangepaste taak/gelijkaardige job, zelfde werkgever 
- Alternatieve taak/nieuwe job, zelfde werkgever 
- Aangepaste taak/gelijkwaardige job, andere werkgever 
- Alternatieve taak/nieuwe job, andere werkgever

In een onderzoek van Tijtgat en collega’s naar de meerwaarde van DCM bij de re-integratie van werknemers 
(N=43) was 58% terug aan de slag in het eigen bedrijf, 26% van de werknemers waren nog niet terug aan 
het werk in het eigen bedrijf maar werden doorverwezen naar diensten die werkzoekenden ondersteunen 
in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling. Vijf werknemers (12%) waren vanuit medisch oogpunt 
onvoldoende hersteld om de stap naar werk te zetten. Twee werknemers (4%) werden na afloop van het 
onderzoek nog verder opgevolgd. 

8. Toewijzing van betekenisvolle taken aan betrokken werknemers. Het is belangrijk om de juiste  
person-job fit te creëren. Dit betekent dat er een balans moet zijn tussen uitdaging, flexibiliteit en  
voorspelbaarheid en dat de job in lijn moet zijn met de waarden en interesses van de persoon. De vereisten 
van de job en de capaciteiten van het individu moeten op elkaar en de omgeving waarin de job plaatsvindt, 
afgestemd zijn. Daarbij moet ook voldoende aandacht zijn voor de jobinhoud. Deze moet aansluiten bij wat 
de persoon wil en kan doen. Een job die hierbij aansluit heeft betekenis voor het individu en draagt bij tot 
de ontwikkeling van zijn/haar identiteit. 

9. Overwegen van graduele terugkeer naar het werkniveau van voor de gezondheidsproblemen of 
de functiebeperking. Deze graduale opbouw kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. In dit  
verband spreekt men ook van “enabling environments” omdat de omgevingsfactoren vaak het mogelijk 
maken om gradueel op te bouwen. Dit kan zijn bv. in termen van tijd (o.a. halftijds werk of verminderde 
uren), in aard van belasting, in graad van verantwoordelijkheid. 
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10. Inbedding van de individuele re-integratie binnen een ruimer absenteïsme- en personeelsbeleid en 
veiligheids- en gezondheidsprogramma’s. Vaak zijn praktijken rond re-integratie niet echt geregeld in  
bedrijven. Als er acties komen, gebeurt dit meestal op vraag van de betrokken werknemer of de  
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (Pa-AG). De rol van de Pa-AG is extra van belang in kleinere  
organisaties (KMO’s) waar niet kan worden gesteund op programma’s die worden opgezet en  
opgevolgd vanuit verschillende deskundigen in verschillende bedrijfsafdelingen. Om re-integratie van  
personen met arbeidsbeperkingen systematisch aan te pakken, is het op bedrijfsniveau belangrijk dat er een  
holistisch DM-beleid wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat het beleid naar mensen met een beperking  
afgestemd is op bv. acties rond gezondheidspromotie, veiligheid, … Dit is dan weer binnen KMO’s vaak 
eerder vanzelfsprekend omwille van de korte beslissingslijnen en het beperkt aantal mensen die als  
bedrijfsverantwoordelijken bij het RTW beleid betrokken zijn.

 3.5.  dE EffEctiVitEit Van Dm-programma’s

Op dit moment is in opdracht van het RIZIV een studente van de interuniversitaire master ergotherapie bezig  
met het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek omtrent DM. Geïnteresseerde kunnen hun  
contactgegevens doorgeven aan de redactie en ontvangen dan de publicatie van deze studie. 

 3.6.  dE takEn Van dE CRtWC 

Één van de belangrijkste succesfactoren van DM is de inbreng van een vaste persoon die alle betrokken partijen bij 
een re-integratie traject tot samenwerking brengt en ondersteunt. Deze centrale persoon bewaart het overzicht 
en stimuleert de vraagverheldering, de samenwerking, de afstemming en daadkracht bij verschillende disciplines 
binnen en buiten het bedrijf, rekening houdend met de wettelijke re-integratiemogelijkheden. Iedereen moet na-
melijk samenwerken om een veilige en vroege terugkeer naar het werk te stimuleren. 

Aansluitend bij de definitie van DM en de 10 principes van DM kunnen de volgende taken (niet-limitatieve lijst) naar 
voor geschoven worden voor de CRTWC:
 •	 Aanbrengen van up-to-date kennis met betrekking tot de wettelijke re-integratiemogelijkheden.  
  Zo zijn onder andere de gevolgen voor levenskwaliteit en de financiële gevolgen van de terugkeer naar   
  de werkplek vaak onduidelijk voor werknemers. Daarnaast hebben ook werkgevers te weinig kennis over de  
  wettelijke re-integratiemaatregelen. De CRTWC moet nagaan in welke mate verschillende wettelijke  
  re-integratiemogelijkheden toegepast kunnen worden. Vanuit zijn specifieke positie als case-manager, is  
  het belangrijk dat de CRTWC voldoende aandacht heeft voor/ kennis heeft van de regelgeving met  
  betrekking tot patiëntenrechten en met betrekking tot wetgeving omtrent privacy zodat in de  
  communicatie van en tussen alle betrokkenen ook daar voldoende aandacht aan besteed wordt.  

 •	 Aanreiken van praktische en concrete voorstellen omtrent de terugkeer naar het werk. Zo geven werkgevers 
  bijvoorbeeld aan dat het niet eenvoudig is concrete oplossingen in de praktijk te vinden of toe te passen
  onder andere omdat beperkingen vaak meer in het oog springen dan mogelijkheden.

	 •	 Afstemmen van de vereisten van de job op de capaciteiten van de individuele werknemer. De CRTWC dient 
  de minimumvereisten van een welbepaalde functie in kaart te brengen, evenals de minimale capaciteiten
  waarvoor de werknemer moet beschikken om deze functie uit te voeren. De CRTWC heeft allicht vooral
  invloed op de vereisten maar dient uiteraard ook indicaties te geven over de minimale capaciteiten die 
  moeten aanwezig zijn om een bepaalde job te kunnen doen. Daarin moet de werknemer actief betrokken  
  worden (zelfmanagement).

	 •	 Het contact met de werkgever (arbeidsplaats) stimuleren en indien nodig (helpen) herstellen. Zelfs bij een
  korte ongeschiktheidsduur is de stap naar een eerste contact met de werkgever vaak moeilijk door onder
  andere angst voor ontslag, onbegrip. De werkgever zal ook vaak geen contact houden uit onzekerheid, bij 
  gebrek aan procedures, uit angst om te zondigen tegen respect voor de privacy van de werknemer, … Het 
  is van groot belang dat er duidelijke afspraken zijn op bedrijfsniveau hoe dit contact vergemakkelijkt kan  
  worden en hoe de persoon dit het beste aanpakt.
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 •	 Tot stand brengen van communicatie in het netwerk dat rond de RTW-vraag aanwezig is. Informatie wordt 
  soms niet uitgewisseld, op een minder efficiënte manier, op een ongeschikt moment, of tussen de 
  verkeerde mensen. Door de verschillende actoren te raadplegen krijgt de CRTWC een overzicht van de 
  verschillende visies, kan hij in kaart brengen welke stappen reeds zijn genomen, … waardoor meer gericht  
  kan gewerkt worden. Bovendien kan door een goede communicatie de standpunten, mogelijkheden en 
  beperkingen van elke actor in het netwerk verspreid worden. Bijvoorbeeld:
      o voor de werknemer is het niet eenvoudig zicht te krijgen op de verschillende rollen van de 
       betrokken actoren, hun standpunten, mogelijkheden, …
      o de werkgever ziet het als een winsituatie wanneer iemand waarover hij tevreden was terug kan 
       functioneren in zijn vroegere functie
  De CRTWC kan daarbij onder andere zoeken naar gemeenschappelijke doelen, weerstand bij de werknemer 
   verminderen om werkhervatting met de adviserend geneesheer te bespreken, enz. Gezien de diversiteit 
   tussen de stakeholders en de complexiteit van de onderwerpen is onenigheid nooit volledig uitgesloten 
  maar deze kan wel tijdig en met respect voor alle visies aangepakt worden.

 •	 Het coördineren van het proces en de afspraken; het opstarten en onderhouden van het traject. Dergelijke  
  inbreng wordt eveneens als ondersteunend ervaren door de werknemer en werkgever die immers vaak 
  beiden nieuw en onwennig zijn in de situatie. De werkgevers zien het ook als een belangrijke taak van de
  CRTWC om duidelijke afspraken te maken binnen het netwerk en deze op te volgen.

 •	 Beleidsadvisering: de individuele trajecten moeten geëvalueerd worden zodat er advies kan verleend 
  worden op micro (niveau werknemer)-, meso (niveau bedrijf )-, en macroniveau (niveau beleid). 

Om bovenstaande taken te kunnen uitvoeren, moet een CRTWC uiteraard over de nodige competenties beschik-
ken. Shaw en collega’s publiceerden in 2008 een systematische review omtrent de rol van “RTW coordinators” 
in trial programma’s en interventies. Gebaseerd op de geïncludeerde studies identificeerden ze 6 preliminaire  
competentiedomeinen:
 •	 Werkplaatsassessment met o.a. ergonomische analyse: Een eerste taak van de RTW coördinator is om via 
  assessment na te gaan wat de fysieke, psychische en organisatorische werkeisen van een werkplaats zijn.
  Dit assessment varieert sterk en kan gaan van een gedetailleerde job analyse tot een eenvoudige observatie 
  van de werktaken. Een goed assessment is nodig om het probleem nauwkeurig vast te stellen, duidelijke 
  alternatieven te kunnen voorleggen en vertrouwen te kunnen verwerven bij zowel de werknemers als de 
  werkgevers.

 •	 Interviewen: Daarnaast heeft de RTW coördinator als taak om een interview af te nemen bij de werk-
  nemers. Deze gebeuren vaak face-to-face en zijn semi-gestructureerd opgesteld. De inhoud van de 
  interviews omvat o.a. een achtergrond van de werkgeschiedenis, verwachtingen van het proces en 
  specifieke bezorgdheden van de werknemer over de terugkeer naar het werk. Deze interviews zijn o.a. van
  belang om de rol van de RTW coördinator te accentueren, een dossier op te stellen, risicofactoren te 
  herkennen voor vertraging van RTW, en geloofwaardigheid te behouden.

 •	 Sociale probleemoplossing: Sociale probleemoplossing duidt op de vaardigheid van de RTW coördinator 
  om verschillende onderhandelingen te kunnen dirigeren. Hierbij moet hij zich pragmatisch, eerlijk en niet
  oordelend opstellen. Voorbeelden van onderhandelingen zijn: het proces waarin verschillende partijen een 
  gezamenlijke beslissing trachten te vormen, akkoorden die moeten bereikt worden en het aanmoedigingen 
  van de werknemer. 

 •	 Werkplaatsmediatie: Werkplaatsmediatie is een type van communicatievaardigheden waarbij de RTW 
  coördinator de bemiddelaar is in de visies tussen werknemers en werkgevers met betrekking tot de nood 
  om werkvaardigheden te trainen vooraleer het werk te hervatten. Hierbij wordt er gekeken naar zowel de 
  werkeisen als de capaciteiten van de werknemer. 

 •	 Kennis van bedrijfsaspecten en wettelijk kader: Dit aspect gaat over de complexiteit van verzekeringen, 
  overheidsinspanningen in het voorzien van disability management en het begrijpen van rechten en plichten 
  van werknemers en werkgevers. Werkhervatting kan gestimuleerd worden door middel van beloningen, 
  extra legale rechten, het bekostigen van werkvaardigheidstrainingen. Het is ook belangrijk kennis te 
  hebben van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (zie hoofdstuk 4). Met de juiste kennis 
  hierover wint RTW coördinator het vertrouwen van de betrokkenen.
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 •	 Kennis van “medische condities”: Kennis van het functioneren van de werknemer is een belangrijke rand
  voorwaarde om een volwaardige RTW coördinator te zijn. De meeste RTW coördinators hebben dan ook een 
  achtergrond in de gezondheidssector.

De klemtoon ligt daarbij eerder op competenties met betrekking tot jobmatching, communicatie en oplossen van 
conflicten dan op “zuivere” medische training. Uit de studies die werden geïncludeerd in de studie van Shaw en 
collega’s, bleek dat diverse stakeholders de rol van coördinator kunnen opnemen. Dit is ook het geval voor de rol 
van CRTWC of CDMP binnen de Belgische situatie (adviserend geneesheer, arbeidsgeneesheer, HRM-medewerker, 
ergotherapeut, psycholoog, sociaal werker,…). Deze actoren kunnen vanuit hun basisopleiding en praktijkervaring 
via het volgen van bijkomende opleiding voldoende competenties verwerven om met DM aan de slag te gaan. 
Echter, Toelen, Van Vooren en Devesse maken duidelijk dat er een belangrijke taak weggelegd is voor ergo- 
therapeuten binnen de methodiek van DM. Ergotherapeuten kunnen volgens hen taken op zich nemen, zoals het 
adviseren van werkplekaanpassingen, afnemen van assessment, in kaart brengen van de sterktes en zwaktes van 
de cliënt en het oefenen van vaardigheden. Ergotherapeuten verwerven immers reeds in de basisopleiding diverse 
competenties aansluitend bij DM. Op die manier kan de ergotherapeut dan ook een meerwaarde betekenen binnen 
het re-integratieproces. Bovendien blijkt uit onderzoek van Russo en Innes (2002) dat cliënten die werden begeleid  
door een ergotherapeut meer kans hadden om bij dezelfde werkgever aan de slag te gaan. In 43% van alle  
dossiers in deze studie (n=172), namen de ergotherapeuten de rol op van CRTWC. Daarnaast kan de ergotherapeut  
natuurlijk ook deel uit maken van het team waarop de CRTWC een beroep doet. In beide gevallen kan de  
ergotherapeut bijdragen aan de ondersteuning van werknemers in hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

 3.7.  stappEnpLan aLs richtLijn Voor dE CRtWC

Hieronder volgen de stappen die de CRTWC achtereenvolgens uitvoert om de DM procesgang te concretiseren.
 

  3.7.1. stap 1: probLEEmsignaLEring 

Voor de CRTWC ingeschakeld kan worden, moet er erkend zijn dat: 

•	 langdurig verzuim dreigt bij de werknemer (en vanuit welke risico’s) of 

•	 er reeds sprake is van arbeidsongeschiktheid waarbij de mogelijkheden tot terugkeer naar het werk  
dienen bekeken te worden. 

Verschillende actoren kunnen in samenspraak met de werknemer een aanmelding doen van de casus. Hoe  
vroeger de interventie start, hoe hoger de slaagkansen. Binnen het bedrijf moet er een procedure voorzien zijn die 
aangeeft wie kan en mag signaleren en hoe dit gedaan wordt. 

  3.7.2. stap 2: probLEEmVErhELdEring En assEssmEnt

Tijdens deze fase moeten de betrokken stakeholders geïdentificeerd worden en moet de CRTWC een duidelijk 
beeld krijgen over de visie van de verschillende stakeholders onder andere over de oorzaak van de (dreigende) 
uitval. Meestal betreft het een complex geheel van oorzakelijke factoren. Bij de probleemverheldering ligt de focus 
voortdurend op de persoon, het werk en de omgeving. Deze stap kan reeds gezet worden in een vroeg stadium 
van verzuim. Dan is immers soms al in te schatten of het verzuim van lange duur zal zijn. De resultaten van de  
biopsychosociale evaluatie worden teruggekoppeld naar alle actoren uiteraard rekening houdend met welke  
informatie zij mogen ontvangen bijvoorbeeld de werkgever moet enkel beschikken over informatie relevant voor 
de werkvloer. Het assessment van de werknemer en de werkplaatsomstandigheden is één van de belangrijkste  
aspecten van deze stap. 

  3.7.3. stap 3: pLanning

In deze fase gaat de CRTWC, samen met werknemer en werkgever, op zoek naar de beste aanpak en wordt een  
handelingsplan opgesteld. Dit is een werkplan waarin de volgende zaken beschreven staan:
 •	 de verdeling van de werkzaamheden met andere woorden: wie, wat, waar, wanneer en met welk doel werkt.
 •	 de samenwerking waardoor vrijblijvendheid vermeden wordt.
 •	 verantwoordelijkheden (rollen, activiteiten en tijdslimieten) worden concreet uiteengezet.
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Het plan maakt het mogelijk de uitkomsten van alle activiteiten en inspanningen te evalueren.
Het ontwikkelen van een plan is een cyclisch en dynamisch proces gezien het plan op regelmatige (vooraf overeen-
gekomen) tijdstippen opgevolgd en waar nodig bijgestuurd wordt. 

  3.7.4. stap 4: intErVEntiEs, handELingspLan concrEtisErEn En monitoring

De stakeholders die bij een actie betrokken zijn, worden gecontacteerd en geïnformeerd over hun rol bij de  
re-integratie. De CRTWC moet daarbij bewaken dat de gemaakte afspraken opgevolgd worden en ingrijpen waar 
nodig. Wijzigingen in de (gezondheids-)toestand van de werknemer, in wetgeving of in bedrijfsbeleid (bijvoorbeeld 
bij overname, herstructurering…) kunnen van invloed zijn op de gemaakte afspraken en moeten dan ook geduid 
worden door de CRTWC die, opnieuw in samenspraak met alle betrokken actoren, met voorstellen zal moeten  
komen om op dergelijke evoluties te kunnen reageren in functie van de doelstellingen besproken in stap 3.

  3.7.5. stap 5: EVaLuatiE

In deze laatste stap wordt het volledige traject en het eindresultaat geëvalueerd. Zowel het proces (bv. is het plan 
gevolgd?) als het product (bv. zijn de doelen bereikt?) worden geëvalueerd. Door terug te kijken op het traject  
kunnen fouten en prestaties gedetecteerd worden en als input dienen voor toekomstige trajecten. Dergelijk  
leerproces is van belang voor de verschillende stakeholders, maar het zal duidelijk zijn dat er naargelang de grootte 
van het bedrijf andere mensen vooral in toekomstige trajecten kunnen betrokken worden. 

 3.8.  concrEtE ErVaringEn uit dE rEumatoLogiE 

  3.8.1. EnkELE Disability Case manageRs aan hEt woord

Disability case management op de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Sint Augustinusziekenhuis, 
Mieke Dom

“Ik ben op de eerste plaats werkzaam als ergotherapeute op deze dienst. Een klein deel van mijn jobtime 
consulteer ik cliënten die doorverwezen worden door één van onze Reumatologen. Zij verwijzen cliënten door die  
moeilijkheden ( meestal fysieke beperkingen) ervaren met hun huidige job; zij die vaak reeds meerdere periodes 
arbeidsongeschikt zijn geweest of waarbij sterke onzekerheid bestaat over het functioneren op het werk naar de 
toekomst toe. Heel concrete vragen over de werksituatie komen aan bod, zoals: Is er mogelijkheid naar carrière- 
switch? Andere jobinhoud? Mogelijkheid tot deeltijds werk? Bestaat er hierbij financiële ondersteuning?
Vanuit het statuut van de patiënt (bediende, zelfstandige, statutair,…) wordt er samen bekeken welke  
mogelijkheden er zijn, liefst binnen de eigen werkomgeving.
Opzoekwerk hierbij is zeker nog nodig, gezien de vaak ingewikkelde verschillende werkstatuten en wetgeving.
Vaak is het concreet maken (door de disability case mananger) van de verschillende mogelijkheden binnen hun  
specifieke situatie en het wetgevend kader al zeer verhelderend. Onzekerheid wordt hierdoor deels weggenomen 
en de persoon kan vaak zelf aan de slag door contact te nemen met verschillende actoren zoals werkgever, arbeids-
geneesheer,… De nodige documenten zoals een aanvraag tot arbeidshandicap kunnen ingevuld worden door 
samen met hen hun motivatie hiervoor te formuleren. De mogelijkheid bestaat hierbij om een aanspreekpunt te 
blijven via mail, telefoon of verdere afspraakmomenten om tijdens het verloop van het proces beroep te kunnen 
doen op bijkomende info of verdere bijsturing.
Het samen overlopen van de arbeidsvereisten en concrete hinderpalen op de werkvloer kunnen hierbij besproken 
worden. Concrete tips naar de werksituatie en aanpassingen aan de werkpost worden voorgesteld.
Het geeft veel voldoening om deels als DCM te werken en van hieruit mensen een stukje uit hun onzekerheid te 
helpen. Spijtig genoeg bestaat er niet echt een kader van waaruit ik kan werken. Vanuit onze dienst wordt er met 
nomenclatuurnummers voor fysiotherapie gewerkt maar voor deze consulten bestaat hiervoor geen nomenclatuur.
De kennis die ik verworven heb als DCM kan ik tijdens mijn werk als ergotherapeute zeer goed gebruiken om andere 
revalidanten tijdens de therapie te begeleiden om de eerste stappen terug te zetten naar hun werksituatie.”
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Disability case management binnen het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie UZ Gent,  
Katrien Vermeulen

“Ik werk als bedrijfspsycholoog in het Revalidatiecentrum van het UZ Gent, waar ik als lid van ons multidisciplinair 
team arbeidsre-integratie van patiënten met een locomotore problematiek ondersteun. Reeds vroeg in het revali-
datietraject wordt ruimte gemaakt voor het topic arbeidsre-integratie, wat door patiënten algemeen zeer positief 
wordt ervaren. Bij sommigen is een verkennend of informatief gesprek m.b.t. mogelijkheden voldoende, terwijl voor 
anderen er vraag is om dit vroeg in het revalidatieverhaal centraal te plaatsen. Velen vinden het zeer waardevol dat 
zij hierin gesteund worden door een revalidatieteam; zowel het “fysiek”, maar ook het “emotioneel” klaar zijn om 
stappen richting werk te zetten wordt opgevolgd door het volledige team. Binnen onze arbeidsgerichte therapie is 
echt sprake van maatwerk, waarbij wij aandacht hebben voor de fysieke, emotionele en cognitieve belastbaarheid 
van patiënten. Zo aangewezen wordt samen met de ergotherapeut een werkbezoek uitgevoerd om de taak- 
vereisten en de mogelijkheden bij de eigen werkgever in kaart te brengen. Deze informatie wordt vertaald in een 
arbeidsgericht therapieprogramma waarbij vanuit de verschillende disciplines wordt gepoogd de belastbaarheid te 
verhogen, advies te geven omtrent werkgerelateerde aanpassingen en resterende mogelijkheden te inventariseren. 
Kennis van het wetgevend kader, overleg met de verschillende actoren en een goede samenwerking met arbeids-
geneesheer en adviserend geneesheer ziekenfonds/raadsgeneesheer arbeidsongevallenverzekering zijn hierbij van 
zeer groot belang. Het beschikken over een duidelijk bilan met aandacht voor beperkingen en vooral de mogelijk- 
heden is cruciale informatie voor de arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer van het ziekenfonds/raadgevend 
geneesheer van de arbeidsongevallenverzekering en werkgever om de kansen op hertewerkstelling correct te kun-
nen inschatten (aspect jobmatching). Ook samenwerking met GTB en GOB’s waarbij wij het functioneren duidelijk 
beschrijven en gericht doorverwijzen indien een traject bij de eigen werkgever niet tot de mogelijkheden behoort, 
is iets waar wij zeer sterk op inzetten. Als disability case manager binnen ons team zorg ik ermee voor dat de patiënt 
goed geïnformeerd is en dat de verschillende actoren met elkaar communiceren ten einde een re-integratietraject 
te kunnen uitstippelen, waarbij de DCM-opleiding zeer belangrijk was om over de nodige capaciteiten hiervoor te 
kunnen beschikken. Ik ervaar het als case manager wel als een zeer grote meerwaarde dat ik hierbij gesteund wordt 
door een multidisciplinair team o.l.v. onze revalidatiearts. Ook indien uit een werkbezoek blijkt dat een terugkeer 
bij de eigen werkgever niet tot de mogelijkheden behoort, is het plaatsvinden van dergelijk moeilijk gesprek (waar-
bij aandacht wordt besteed aan de beleving en verlieservaring van de patiënt, bereidheid van de werkgever om  
hieromtrent rond de tafel te zitten) van zeer groot belang voor de patiënt om een volgende stap te kunnen zetten 
in zijn traject richting een passende functie en voor zijn algemeen emotioneel welbevinden.”

Disability case management op de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van AZ Alma, Linda Gabriel 

“Ik had het voorrecht om de opleiding van DCM te mogen volgen. De opleiding was , in combinatie met voltijds  
werken, intensief maar zeer leerrijk. Ik werk dagdagelijks als ergotherapeute bij mensen met uiteenlopende  
pathologie en leeftijd.

De ervaring is dat een aantal hiervan het erg spijtig vond om niet te kunnen werken maar dat een minstens even 
groot deel werkhervatting om de één of andere reden niet meer als doel zien. Voor de opleiding waren we hier al 
met een aantal uiteenlopende zaken bezig. Na de opleiding wordt dit nu heel wat gestructureerder aangepakt. Er 
wordt bij elke intake nagevraagd wat het werk inhoudt en vooral of er, bij opstart revalidatie, reeds aan te duiden 
problemen zijn i.f.v. werkhervatting. Meest opvallend is dat het vaak niet de lichamelijke beperkingen zijn die het 
probleem vormen bij werkhervatting. De grootste barrière is vaak de werkomgeving en de beperktere mentale 
draagkracht (o.a. burn-outproblematiek). Om dit aan te pakken worden er op regelmatige tijdstippen workshops 
georganiseerd rond werkhervatting, aanvraag progressieve tewerkstelling, aanmelden VDAB en GTB,… Alle  
administratieve zaken (zoals aanvraag arbeidshandicap ed) worden individueel opgevolgd. Wij werken met  
cognitief vrij sterke patiënten. Wij verwachten van hen dan een actieve inbreng in hun revalidatietraject. Concreet 
wil dit zeggen dat wij hen uitleggen hoe ze werkhervatting moeten aanpakken maar de patiënt moet zelf de stap 
zetten naar bijvoorbeeld werkgever, arbeidsgeneesheer,… Wij helpen bij problemen en zijn steeds bereikbaar 
bij vragen van om even welke actor. Indien communicatie al te fel verzuurd is, nemen wij de eerste stappen. Wij  
hebben verschillende tools voor assessment waarbij elk fysiek facet kan objectief getest worden en eventueel kan  
vergeleken worden met de vereisten op de werkplek. Indien nodig kunnen de werkplekvereisten ter plaatse  
gemeten worden. Dus voor ons centrum is het zeker een meerwaarde geweest. Ik ben er van overtuigd dat we dit in 
de toekomst nog verder kunnen uitwerken. “ 
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  3.8.2. organisatiE Van jobstafs op dE diEnst rEumatoLogiE Van hEt  
    uniVErsitair ziEkEnhuis gEnt

Sinds juni 2012 wordt op de dienst Reumatologie (Universitair Ziekenhuis Gent) naast de reguliere patiënten- 
besprekingen op regelmatige basis een “jobstaf” gehouden. Elke bijeenkomst kent een vaste opbouw. 
Telkens wordt gestart met een korte theoretische uiteenzetting, gebracht door een spreker gespecialiseerd in het 
desbetreffende topic. Kwamen achtereenvolgens reeds aan bod:
 •	 Disability Case Management: wat is het en welke is de noodzaak aan DCM op een dienst reumatologie.
 •	 De rol van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en meer specifiek de bijzonder  
  tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).
 •	 Evaluatie van activiteitenbeperkingen bij Reumatoïde Artritis (RA) in het kader van de bestaande wettelijke 
  referentiekaders in België: een trans disciplinaire benadering. 
 •	 Wettelijk kader voor arbeidsre-integratie: ondersteuning vanuit VDAB, Gespecialiseerde Traject bepalingen
  Begeleidingsdienst (GTB) en Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB).
 •	 Is het beroepsgeheim beperkend voor re-integratie? 
 •	 Arbeidsongeschiktheid vanuit de ziekteverzekering.
Achtereenvolgens worden telkens enkele casussen besproken. Deze worden aangebracht door de collega-arts(en). 
Doel is deze casussen aan bod te laten komen die een leereffect kunnen hebben voor de behandelende artsen  
(bv. wat is progressieve hertewerkstelling en welke stappen dienen hiertoe genomen te worden?). 

 3.9.  hEt riziV En DM

In juni 2014 heeft het RIZIV een licentieovereenkomst afgesloten met het NIDMAR om de opleiding DM en de  
bijbehorende certificatie in België te kunnen implementeren. Met behulp van de opleiding wil het RIZIV, de Dienst  
voor uitkeringen, ondersteuning bieden aan alle stakeholders die betrokken zijn in het re-integratietraject. 

De opleiding zal worden gegeven door partners van het RIZIV. Deze opleiding is modulair opgebouwd en daarbij 
komen de volgende topics aan bod:

•	 communicatie en interviewvaardigheden;
•	 compensaties voor werknemers en DM;
•	 assessment en jobanalyse;
•	 disability en diversiteit op de werkplaats;
•	 vakbondsorganisaties;
•	 DM vanuit een human resource perspectief;
•	 effectieve DM -programma’s en evaluatie van DM-programma’s;
•	 fysieke stoornissen, mentale stoornissen, diensten voor rehabilitatie en RTW;
•	 hulpmiddelen en aanpassingen;
•	 interviewen en hulpvaardigheden;
•	 introductie tot case management;
•	 introductie tot conflictoplossing;
•	 management- en organisatievaardigheden in DM;
•	 managen van veranderingen;
•	 marketing en opleiding in DM;
•	 ongevallenpreventie en gezondheidspromotie;
•	 probleemoplossend werken met groepen;
•	 professioneel gedrag en management van RTW;
•	 (private) verzekeringen en ‘andere’ tegemoetkomingen;
•	 Wetgeving (federaal en regionaal) en DM.

Na het volgen van alle modules leggen de studenten een examen af, bestaande uit 300 vragen. Het examen is  
gebaseerd op het Canadese examen maar aangepast aan de Belgische context. Voor dit laatste zal een examen- 
comité (met vertegenwoordiging van alle stakeholders) samenwerken met een testagentschap onder leiding 
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van de Dienst uitkeringen van het RIZIV. Geslaagde deelnemers ontvangen een certificaat. Afhankelijk van het  
afgelegde examen krijgt de deelnemer het certificaat van CRTWC of CDPM. 

Het behalen van een certificaat betekent dat de deelnemers de vaardigheden, ervaringen en competenties heb-
ben die aansluiten bij de huidige internationale beroepsstandaarden voor DM (Occupational Standards in Disability  
Management [ontwikkeld door het NIDMAR in 1999]) en de internationaal erkende richtlijnen RTW van de  
International Social Security Association (ISSA). Om te slagen voor het examen, is het eveneens belangrijk om over
voldoende praktijkervaring te beschikken. Wat begrepen wordt onder “voldoende” is voor de Belgische situatie nog 
niet bepaald. Het NIDMAR hanteert hiervoor bepaalde criteria die als basis kunnen dienen voor het bepalen van de 
criteria afgestemd op de Belgische situatie. Voorlopig wordt hieronder verstaan dat de deelnemers aan de opleiding 
aan het werk moeten zijn (met andere woorden geen studenten). De certificaten worden toegekend onder het  
toezicht van de International Disability Management Standards Council (IDMSC) en worden meer en meer wereldwijd 
erkend.

Voor alle informatie omtrent DM kan contact opgenomen worden met Saskia Decuman, projectleider DM binnen 
de dienst uitkeringen van het RIZIV.

 3.10. bEsLuit: thE futurE is bright?

Arbeidsparticipatie als “standaard” uitkomstmaat voor elke  
persoon binnen de arbeidsactieve leeftijd die omwille van  

functioneringsproblemen dreigt uit te vallen of uitgevallen is … feit of fictie?

Communicatie over de disciplines heen, overdracht van de  
juiste informatie op het juiste moment … feit of fictie?

Jobs in inhoud en tijd aangepast aan de mogelijkheden van het individu … feit of fictie?

Disability management, het klinkt veelbelovend ….. Arbeidsparticipatie als uitkomstmaat is niet nieuw. In vele  
multidisciplinaire teams wordt het als van oudsher mee genomen als onderdeel van de begeleiding. Werken  
aan re-integratie zijn ook geen nieuwe begrippen voor instellingen zoals VDAB, GTB, …. Heel wat artsen en  
paramedici bespreken met hun cliënten reeds “werk” tijdens de consultatie. Echter een gecoördineerde aanpak van 
het probleem rekening houdend met wensen en mogelijkheden van werknemer en werkgever ontbreekt. Ook de 
arbeidsmarkt brengt de nodige uitdagingen met zich mee. 
Enkele concrete aanbevelingen zijn: 

•	 Intensiever overleg tussen alle betrokken actoren (bv. de betrokken artsen en andere trajectbegeleiders) 
dringt zich op. Alhoewel reeds positieve initiatieven genomen zijn op dit vlak, is verderzetting hiervan zeker 
aangewezen.

•	 Geleidelijke opbouw van belastbaarheid en stages. Een centralere rol voor de arbeidsgeneesheer zowel in 
arbeidsre-integratietrajecten maar ook bij jobbehoud is van zeer groot belang. Gemakkelijk kunnen aanvra-
gen van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting is een zeer belangrijk onderdeel in een re-integra-
tie of retentietraject.

•	 Arbeidsgerichte revalidatie is van groot belang. Behandelende artsen en andere zorgverleners maken vroeg 
in het traject werkhervatting en de voorbereidende stappen bespreekbaar.

•	 Betrokken actoren kennen de wet- en regelgeving.

•	 Binnen de bedrijven moet een DM beleid worden uitgewerkt. Er zijn reeds good practices, waarbij duide-
lijke afspraken omtrent terugkeer- en retentiebeleid worden gemaakt en er hieromtrent voldoende wordt 
gecommuniceerd naar medewerkers. Kleine en middelgrote tot grote bedrijven moeten hierin worden on-
dersteund, waarbij er binnen elk bedrijf een aanspreekpunt moet komen voor de persoon zelf, maar ook 
voor trajectbegeleiders en andere actoren. 

Disability management kan als methodologie in deze context een antwoord bieden op onze vragen. Het is de wens 
van het RIZIV de implementatie van disability management verder mee vorm te geven door het geven van opleiding 
en het organiseren van een internationaal erkende certificering. Dit uiteraard parallel met andere initiatieven die het 
RIZIV en zijn partners nemen inzake de re-integratie van werknemers op arbeidsongeschiktheid.
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4. focus op dE rEgELgEVing in bELgië 

Claeskens Sofie, Decuman Saskia, Janssens Xavier, Perl François, Van Damme Wouter, Vermeulen Katrien

 4.1.  inLEiding

In dit hoofdstuk wordt de regelgeving die van toepassing is op de werknemers en zelfstandigen zoals voorzien 
binnen de uitkeringsverzekering geschetst. Personen werkzaam voor de overheid als statutair ambtenaar (fe-
deraal, regionaal, provinciaal, …) vallen onder een geheel eigen, specifieke regeling. Het valt buiten het bestek 
van dit expertenrapport om deze regelgeving uiteen te zetten. Indien de lezer hieromtrent meer informatie wil, 
kan hij contact opnemen met de hoofdredacteur.
Na het overzicht van deze regelgeving staan we stil bij de rol van enkele betrokken actoren en instellingen. 

 4.2.  dE uitkEringsVErzEkEring binnEn dE VErpLichtE VErzEkEring Voor gEnEEskundigE  
    VErzorging En uitkEringEn

  4.2.1. wErknEmErs En wErkLozEn 

       4.2.1.1. hoE En wannEEr gEEft mEn dE arbEidsongEschikthEid aan?

Het formulier ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (binnenkort zal dit getuigschrift veranderen) wordt  
ingevuld bezorgd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (per post of tegen ontvangstbewijs  
afgeven). Men heeft enkele dagen de tijd om aangifte te doen:

•	 arbeider: 14 kalenderdagen (1ste dag arbeidsongeschiktheid inbegrepen);
•	 bediende: 28 kalenderdagen (1ste dag arbeidsongeschiktheid inbegrepen);
•	 werkloos: 2 kalenderdagen (1ste dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen). 

Nog belangrijk om weten:
•	 Zolang men opgenomen is in het ziekenhuis, moet de arbeidsongeschiktheid niet aangegeven worden.  

Als men nog steeds arbeidsongeschikt is wanneer men het ziekenhuis verlaat, moet men de  
arbeidsongeschiktheid aangeven en dit best binnen 2 kalenderdagen.

•	 Als de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft men tijd tot 
en met de eerste werkdag die daarop volgt. 

•	 Als men na een periode van arbeidsongeschiktheid aan het werk gaat en binnen 14 dagen opnieuw 
arbeidsongeschikt wordt, doet men best aangifte binnen 2 dagen.

•	 Indien men de aangifte laattijdig doet, verlaagt de uitkering met 10% per dag vanaf de eerste dag  
waarop men recht heeft op die uitkering tot en met de dag van de aangifte. Het ziekenfonds kan 
beslissen de uitkering toch niet te verlagen rekening houdend met het volgende:

o de uitkeringen verlagen met minstens 25 euro in totaal over de hele periode?
o EN er is overmacht of men heeft een laag gezinsinkomen?

       4.2.1.2. wannEEr hEEft mEn rEcht op EEn uitkEring?

Als men aangifte heeft gedaan, betekent dit niet automatisch dat men ook recht heeft op een uitkering. Dat is 
pas het geval als:

•	 men een wachttijd heeft doorlopen van 6 maanden
 en
•	 men kan beschouwd worden als een voltijdse werknemer of werkloze: men moet 120 dagen 

gewerkt hebben tijdens deze 6 maanden (dagen van gecontroleerde werkloosheid, jaarlijkse  
vakantie of inhaalrust tellen bijvoorbeeld ook mee; dagen van arbeidsongeschiktheid tellen niet 
mee tenzij deze arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte). 
Bovendien moet een werknemer ook voldoende socialezekerheidsbijdragen betaald hebben. 
of

•	 men kan beschouwd worden als een deeltijdse werknemer: men moet 400 uren gewerkt hebben  
tijdens deze zes maanden (uren van jaarlijkse vakantie of inhaalrust tellen bijvoorbeeld ook mee;  
periodes van arbeidsongeschiktheid tellen niet mee als gewerkte uren tenzij deze arbeidsongeschiktheid 
het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte). 

4
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 Opgelet: Wanneer men door zijn/haar arbeidsregeling geen 400 uren kan aantonen tijdens deze 6  
maanden, wordt deze periode verlengd tot maximaal 18 maanden. Bovendien moet men ook voldoende  
socialezekerheidsbijdragen betaald hebben.

 en
•	 men arbeidsongeschikt erkend is. Dat is enkel mogelijk als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

o alle werk is stopgezet wegens de intrede of verergering van letsels of functionele stoornissen;
o ‘ten minste 66% ongeschikt zijn’ om te werken in vergelijking tot het laatst uitgeoefende beroep en 

alle beroepen die men ooit heeft uitgeoefend of zou kunnen uitoefenen met zijn/haar opleiding. 
Tijdens de 1ste 6 maanden is er wel slechts een vergelijking met het laatst uitgeoefende beroep als 
de adviserend geneesheer oordeelt dat er een grote kans is op een snelle genezing. 

       4.2.1.3. wiE ErkEnt dE arbEidsongEschikthEid?

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds buigt zich over het dossier en beslist dan de arbeidsongeschiktheid 
al dan niet te erkennen en bepaalt de duur van deze periode. Deze beslissing van erkenning is in principe geen 
eindpunt: 

•	 Tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (dit is de primaire arbeidsongeschiktheid) volgt de adviserend 
geneesheer het dossier verder op. Hij kan de arbeidsongeschiktheid steeds verlengen of beëindigen. 

•	 Na het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (dit is de periode van invaliditeit) zijn er volgende mogelijkheden: 

o de adviserend geneesheer kan:

	 een voorstel doen aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het RIZIV om de 
arbeidsongeschiktheid te verlengen

	 de arbeidsongeschiktheid beëindigen.

o de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV kan:

	 de arbeidsongeschiktheid verlengen op voorstel van de adviserend geneesheer 

	 de arbeidsongeschiktheid beëindigen.

       4.2.1.4. hoEVEEL bEdragEn dE uitkEringEn?

Tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende:

•	 Was men werknemer (arbeider of bediende) voordat men arbeidsongeschikt werd?

o Dan is de arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk aan 60% van het laatste (begrensde) brutoloon 

o Dan speelt de gezinssituatie: 

	 geen rol tijdens de 1ste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid

	 mogelijk een rol vanaf de 7de maand van arbeidsongeschiktheid omdat ze dan de  
minimumuitkering bepaalt. 

•	 Was men werkloos voordat men arbeidsongeschikt werd?
o Dan is de arbeidsongeschiktheidsuitkering:

	 tijdens de 1ste 6 maanden gelijk aan de werkloosheidsuitkering, behalve indien dit bedrag 
hoger is dan de arbeidsongeschiktheidsuitkering (dit is 60% van het brutoloon waarop 
de werkloosheidsuitkering is berekend). In dit geval zal men slechts recht hebben op het  
bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet op het bedrag van de werk- 
loosheidsuitkering.

	 vanaf de 7de maand gelijk aan 60% van het brutoloon waarop de werkloosheidsuitkering 
is berekend. De gezinssituatie speelt mogelijk een rol vanaf de 7de maand van de arbeids- 
ongeschiktheid omdat ze dan de minimumuitkering bepaalt .
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Berekening na het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’) 

 •	 Was men werknemer (arbeider of bediende) voordat men arbeidsongeschikt werd? Dan heeft men recht  
  op een percentage van het laatste (begrensde) brutoloon. De gezinssituatie bepaalt welk percentage dat  
  is:

o 65% als men gezinslast heeft

o 55% als men alleenstaande is

o 40% als men samenwonende is

•	 Was men werkloos voordat men arbeidsongeschikt werd? Dan heeft men doorgaans recht op een percen-
tage van het brutoloon waarop de werkloosheidsuitkering is berekend. De gezinssituatie bepaalt welk 
percentage dat is (cf. percentages bij werknemer).

Berekening per dag
De uitkering is berekend per dag en wordt toegekend in een 6-dagenstelsel (men ontvangt niet alleen een uitke-
ring voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag [ook voor de feestdagen die zouden samenvallen 
met deze dagen]).

Bedrijfsvoorheffing tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid

•	 Was men werknemer (arbeider of bediende) voordat men arbeidsongeschikt werd? Een bedrijfsvoorhef-
fing (11,11%) wordt in principe ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

•	 Was men werkloos voordat men arbeidsongeschikt werd?

o Tijdens de 1ste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid: een bedrijfsvoorheffing  
(10,09%) wordt ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

  Er wordt wel geen bedrijfsvoorheffing ingehouden indien dit tijdens de werkloosheid ook niet het 
geval was.

o Vanaf de 7e maand: een bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt in principe ingehouden op de  
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Inhouding 3,5% voor de sector pensioenen vanaf het 2de jaar arbeidsongeschiktheid.
Op de invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% ingehouden voor de sector pensioenen.  

       4.2.1.5. dE mEdischE controLE
 
Tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire ongeschiktheid’)
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan de arbeidsongeschikte verzekerde oproepen voor een  
medische controle om na te gaan of hij nog voldoet aan de voorwaarden van arbeidsongeschiktheid. Als de  
betrokkene niet naar de controle komt en die afwezigheid niet kan rechtvaardigen, wordt de toekenning van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkering geschorst. Het is belangrijk dat de verzekerde zich goed voorbereidt op de  
medische controle omdat de adviserend geneesheer vragen kan stellen over het verloop van de ziekte, de 
klachten, de behandeling, ziektes uit het verleden, studies, carrière, … Alle relevante documenten kunnen hiervoor  
meegebracht worden (bijvoorbeeld medische verslagen, röntgenfoto’s, …). Na dit onderzoek kan de adviserend 
geneesheer beslissen om de erkenning te verlengen, dan wel te beëindigen. 

Men mag zijn/haar arts of iemand anders meenemen naar het onderzoek op voorwaarde dat deze persoon de  
uitdrukkelijke toestemming heeft en het onderzoek niet belemmert. 

Vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)
Vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid kan de adviserend geneesheer of de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit van het RIZIV de medische controle uitvoeren om na te gaan of de verzekerde nog voldoet aan de 
voorwaarden van arbeidsongeschiktheid. 

Als de betrokkene niet naar de controle komt en de afwezigheid niet kan rechtvaardigen, wordt de toekenning van 
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de arbeidsongeschiktheidsuitkering geschorst. Het is belangrijk om zich goed voor te bereiden op de medische 
controle omdat de adviserend geneesheer of de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit vragen kan stellen over 
het verloop van de ziekte, de klachten, de behandeling, ziektes uit het verleden, studies, carrière, … Alle relevante  
documenten kunnen hiervoor meegebracht worden (bijvoorbeeld medische verslagen, röntgenfoto’s, …). Na dit 
onderzoek kan er worden beslist om de erkenning te verlengen, dan wel te beëindigen. 

Men mag zijn/haar arts of iemand anders meenemen naar het onderzoek op voorwaarde dat deze persoon de  
uitdrukkelijke toestemming heeft en het onderzoek niet belemmert. 

Naast de controlerende taak (dewelke meest gekend is door de mensen), heeft de adviserend geneesheer ook een 
informerende en adviserende rol ten einde de participatiegraad te verhogen. 

       4.2.1.6. toEgELatEn actiVitEit

Als werknemer of arbeidsongeschikte werkloze kan men tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid activiteiten 
uitvoeren bij zowel de oorspronkelijke als een nieuwe werkgever. Belangrijk is dat de geplande taken aan de  
gezondheid zijn aangepast (in taken [jobinhoud] en tijd). Uiteraard moet de werkgever hiermee akkoord zijn.  
Dergelijke toegelaten activiteit of progressieve tewerkstelling heeft zowel voor de werknemer als voor de  
werkgever voordelen.

Enkele voordelen voor de werknemer:
•	 Hij kan normaal sneller opnieuw aan het werk: financieel voordeel, opnieuw meer sociaal contact, …;

•	 blijft erkend als arbeidsongeschikt dus bij stopzetting van de toegelaten activiteit wegens een verergering 
van de gezondheidstoestand ontvangt de betrokkene opnieuw de volledige uitkering;

•	 een graduele opbouw van het werk in taken en tijd is mogelijk (cf. de “progressieve” werkhervatting).

•	 …

Enkele voordelen voor de werkgever:
•	 de werknemer met zijn/haar competenties (en vertrouwdheid met het bedrijf ) gaat sneller opnieuw  

(volledig) aan het werk;

•	 bij stopzetting van de toegelaten activiteit wegens een verergering van de gezondheidstoestand moet 
geen gewaarborgd loon betaald worden (behalve nog het saldo als het volledige gewaarborgd loon bij de 
aanvang van de arbeidsongeschiktheid nog niet zou zijn betaald). Indien de toegelaten activiteit bij een 
nieuwe werkgever wordt uitgeoefend, dient wel nog gewaarborgd loon betaald te worden.

•	 …

De duur van dergelijke toegelaten werkhervatting wordt bepaald door de adviserend geneesheer (mits akkoord voor 
deze termijn door de werkgever). Het is belangrijk om de andere stakeholders (voornamelijk arbeidsgeneesheer)  
ook in een vroeg stadium reeds in te lichten over dit voorstel op vlak van arbeidsre-integratie. 

Nota: Naast een bezoldigde toegelaten activiteit, kan er ook een toestemming worden gevraagd voor  
vrijwilligerswerk als eerste stap in een re-integratietraject. Dit kan de persoon de kans bieden om zijn belastbaarheid 
geleidelijk op te bouwen en aldus de drempel voor betaalde gedeeltelijke werkhervatting te verlagen. Belangrijk  
is dat voor elke activiteit met een economische waarde toestemming wordt gevraagd aan de adviserend  
geneesheer. Mensen die begeleid worden door GTB worden door de trajectbegeleider hierbij ondersteund. 
 
Welke acties ondernemen alvorens men aangepast werk kan uitoefenen?

Ten laatste de 1ste werkdag die de werkhervatting onmiddellijk voorafgaat, moet men de werkhervatting aangeven 
bij het ziekenfonds en de adviserend geneesheer toestemming vragen voor de uitvoering van dit werk (via een  
specifiek formulier voorzien bij het ziekenfonds). Eens men aan die formaliteiten heeft voldaan, kan men al beginnen 
met het aangepaste werk. De werkhervatting is dus al mogelijk alvorens men de schriftelijke toestemming van de 
adviserend geneesheer heeft gekregen. De adviserend geneesheer heeft een maximumtermijn van 30 werkdagen, 
te tellen vanaf de hervatting van het werk, om de schriftelijke toestemming te bezorgen (als aan alle voorwaarden 
is voldaan).
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In welke gevallen is een aangepaste werkhervatting mogelijk? 

De adviserend geneesheer kan de toestemming geven om aangepast werk te doen als de verzekerde 
beantwoordt aan deze 2 voorwaarden: 

•	 de betrokkene zal werk uitvoeren dat verenigbaar is met de aandoening;

•	 de betrokkene behoudt een vermindering van het vermogen op medisch vlak van minstens 50 %.
 

Indien nodig kan de adviserend geneesheer de verzekerde onderzoeken alvorens hij een beslissing neemt. 
Dit 50%-criterium heeft geen betrekking op het arbeidsvolume. Echter, in de praktijk vertaalt zich dit vaak in een 
toegelaten activiteit die maximaal halftijds is. Voor mensen is de overstap van halftijds naar voltijds vaak moeilijk 
waardoor een tussenstap aan te raden is. 
 

Welke elementen moet de toestemming van de adviserend geneesheer bevatten?

De toestemming van de adviserend geneesheer moet de aard van het werk, het volume en de voorwaarden voor 
de uitoefening van deze werkzaamheid bevatten. 

Wat gebeurt er met de uitkeringen als men aangepast werk uitoefent?

Als de verzekerde met de toestemming van de adviserend geneesheer aangepast werk verricht, wordt de basis- 
uitkering verminderd met de inkomsten uit dat werk (brutobedrag verminderd met de sociale bijdragen ten laste 
van de werknemer) volgens een bepaald percentage dat is vastgelegd per inkomensschijf. De invloed op het bedrag 
van de uitkering stijgt uiteraard naarmate het inkomen uit de uitoefening van werk hoger is. Voor meer informatie 
kan men terecht op de website van het RIZIV. Verschillende ziekenfondsen hebben ook brochures voor hun klanten 
waarin deze berekening wordt toegelicht. Tevens bestaat de mogelijkheid om een concrete berekening van de  
financiële gevolgen te laten plaatsvinden. 

       4.2.1.7. profEssionELE rEhabiLitatiE of hEroriëntEring

Professionele rehabilitatie of professionele heroriëntering vormen programma’s die arbeidsongeschikte personen 
de mogelijkheid bieden om bepaalde competenties te actualiseren of te verwerven met het oog op hun terugkeer 
naar de arbeidsmarkt. Het gaat meer bepaald om: 

•	 het volgen van een opleiding of een stage om de competenties te actualiseren 
(professionele rehabilitatie) 

•	 het volgen van een opleiding of een stage om nieuwe competenties te verwerven  
(professionele heroriëntering). 

Tijdens de opleiding of de stage is de erkenning van de arbeidsongeschiktheid gewaarborgd.

Wie komt in aanmerking voor professionele rehabilitatie  

Men kan een traject van professionele rehabilitatie aanvatten indien: 

•	 men arbeidsongeschikt is EN

•	 indien competenties opnieuw moeten worden geactualiseerd voor de uitoefeningen van het laatste be-
roep of enig ander beroep op basis van verworven diplima’s op beroepservaring EN

•	 als de gezondheidstoestand toelaat om een traject vrijwillig en gemotiveerd te starten. 

Wie komt in aanmerking voor professionele heroriëntering 

Men kan een professioneel heroriënteringstraject aanvatten indien: 

•	 men arbeidsongeschikt is EN

•	 men niet meer in staat is om 

o het laatste beroep 

o of enig ander beroep op basis van verworven diploma’s of beroepservaring uit te oefenen EN
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•	 als de gezondheidstoestand toelaat om een traject vrijwillig en gemotiveerd te starten.  

Indien de adviserend geneesheer oordeelt dat die voorwaarden zijn vervuld, bepaalt hij samen met de verzekerde 
het traject.

Verloop van het professionele heroriënterings- of rehabilitatietraject

Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke etappes. De procedure start met een 
onderhoud bij de adviserend geneesheer en eindigt met nieuwe, aan de gezondheidstoestand aangepaste compe-
tenties waardoor men naar de arbeidsmarkt kan terugkeren.

Beroepsproject opstellen met de adviserend geneesheer

De verzekerde heeft al enig idee van een project

De betrokkene legt het voorstel van opleiding of stage voor aan de adviserend geneesheer. Hij zal het bespreken 
met de persoon in kwestie. Er zijn verschillende opties:

•	 de adviserend geneesheer oordeelt dat het project als dusdanig aanvaardbaar is. Hij dient achtereenvolgens 
de aanvraag in bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV, die het project onderzoekt en 
een beslissing neemt. De adviserend geneesheer informeert de persoon over de beslissing. Indien het  
project goedgekeurd is, neemt het RIZIV de kosten in verband met het traject voor zijn rekening, namelijk 
de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- of stagekosten, de materiaal- en reiskosten, enz. 
In geval van weigering neemt het RIZIV alleen de kosten in verband met een eventueel onderzoek voor de  
beroepsoriëntering ten laste;

•	 de adviserend geneesheer oordeelt dat het project verder moet worden uitgewerkt. Hij zal de hulp van 
gespecialiseerde partners voorstellen;

•	 de adviserend geneesheer oordeelt dat de betrokkene niet klaar is om een opleiding of een stage te 
volgen. Hij kan andere opties voorstellen (therapie, gespecialiseerde [sociale] begeleiding, …).  
De betrokkene kan de adviserend geneesheer toch vragen alsnog de aanvraag in te dienen bij het RIZIV. 

De verzekerde heeft nog geen project

In dit geval brengt de adviserend geneesheer de persoon in contact met gespecialiseerde partners (zoals de  
gemeenschapsinstellingen en gewestelijke instellingen bevoegd voor beroepsopleiding en tewerkstelling en de 
centra voor beroepsoriëntering). Die partners beschikken over specialisten (adviseur, psycholoog, maatschap-
pelijk werker, enz.) die de persoon helpen bij het bepalen van een beroepsproject op basis van de persoon zijn  
ervaring en interesse. De specialisten bevragen de persoon over zijn/haar studies, werkervaring, weerslag van de aan- 
doening op het dagelijks functioneren, toekomstverwachtingen, enz. Zij evalueren de competenties op het vlak 
van manueel werk, geheugen, concentratievermogen, enz. en zo nodig, verrichten zij een medische evaluatie. Op 
basis van die gegevens evalueren zij de sterke en zwakke punten en bepalen de activiteitensectoren waarin de  
betrokkene zich zou kunnen heroriënteren. Uiteindelijk bespreken zij de resultaten van hun bevindingen met de 
persoon en bezorgen ze aan de adviserend geneesheer.

Om de nodige stappen te kunnen nemen, zullen de adviserend geneesheer en de specialisten ongetwijfeld  
medische en persoonlijke gegevens moeten uitwisselen. Hiervoor zullen zij de toestemming vragen. 
 
Vervolgens bespreekt de adviserend geneesheer de conclusies van het oriënteringsonderzoek met de betrokken 
persoon..

Indien er een opleidings- of stageproject voorgesteld wordt, dient de adviserend geneesheer een aanvraag in 
bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV, die het project onderzoekt en een beslissing neemt. 
Indien het RIZIV het project goedkeurt, betaalt het de kosten in verband met het traject, zoals, de kosten voor 
het oriënteringsonderzoek, de opleidings- of stagekosten, de materiaal- en reiskosten, enz. In geval van wei-
gering neemt het RIZIV alleen de kosten in verband met het onderzoek voor de beroepsoriëntering ten laste. 
 
Mogelijk vindt de adviserend geneesheer dat een opleidings- of stageproject momenteel niet in overweging kan 
worden genomen of dat de resultaten van het beroepsoriënteringsonderzoek ervoor zorgen dat de betrokkene er 
toe aangezet wordt andere acties te ondernemen (therapie, gespecialiseerde [sociale] begeleiding, enz.).
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Opnieuw op de arbeidsmarkt

Als men voor de opleiding of stage geslaagd is, heeft men 6 maanden om werk te zoeken. Tijdens die periode en  
zolang men nog geen werk heeft gevonden, blijft men uitkeringen ontvangen. De gewestelijke diensten voor  
arbeidsbemiddeling begeleiden deze zoektocht. Zes maanden na afloop van de opleiding of stage evalueert de  
adviserend geneesheer opnieuw de arbeidsongeschiktheid. Hij houdt daarbij rekening met de nieuwe beroeps- 
competenties die men tijdens de opleiding of stage heeft verworven. 

Voordelen van de professionele re-integratie 

•	 de verzekerde kan zijn competenties bijwerken (professionele rehabilitatie) of nieuwe competenties 
verwerven (professionele heroriëntering). Die mogelijkheden verhogen de kans op werk aangepast aan de 
bekwaamheden;

•	 de verzekerde kan aanspraak maken op bepaalde financiële voordelen 

o hij blijft arbeidsongeschikt erkend en uitkeringen ontvangen;

o alle kosten in verband met het professionele heroriënterings- of rehabilitatietraject worden  
vergoed, zoals inschrijvings-, materiaal-, reiskosten, enz;

o hij ontvangt een premie van 5 euro voor ieder effectief gevolgd uur opleiding en een premie van 
500 euro wanneer de opleiding succesvol is afrond.

Actoren betrokken bij de professionele re-integratie

•	 de ziekenfondsen: de adviserend geneesheren en hun medisch-sociale teams

•	 de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) en hun respectievelijke 
partners.

•	 De agentschappen voor de re-integratie van personen met een handicap van het desbetreffende gewest.

•	 de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit en de afdeling socioprofessionele re-integratie binnen de Dienst 
voor uitkeringen van het RIZIV. 

       4.2.1.8. EindE Van dE arbEidsongEschikthEid

Bij een (spontane) hervatting van het werk of de werkloosheid na een periode van arbeidsongeschiktheid moet 
men het formulier ‘getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid’ invullen en binnen acht dagen volgend op 
de hervatting aan het ziekenfonds bezorgen.

Indien de betrokkene niet langer door het bevoegde medische orgaan arbeidsongeschikt is, heeft hij uiteraard 
ook geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en dit vanaf de vermelde datum in de kennisgeving 
van de beslissing. Indien hij niet akkoord kan gaan met de beslissing, kan hij die aanvechten voor de bevoegde  
arbeidsrechtbank.

  4.2.2. zELfstandigEn

       4.2.2.1. hoE En wannEEr moEt mEn dE arbEidsongEschikthEid aangEVEn?

Het formulier ‘verklaring van arbeidsongeschiktheid’ wordt ingevuld bezorgd aan de adviserend geneesheer van 
het ziekenfonds. Als de arbeidsongeschiktheid begint, heeft men 28 kalenderdagen om aangifte te doen (1ste dag 
van de arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen).

Zolang men opgenomen is in het ziekenhuis, moet men de arbeidsongeschiktheid niet aangeven. Als men het 
ziekenhuis verlaten heeft en nog steeds arbeidsongeschikt is, moet men wel de aangifte verrichten. Dit gebeurt het 
best binnen 2 kalenderdagen. Indien men de aangifte laattijdig doet, verlaagt de uitkering met 10% per dag vanaf 
de eerste dag waarop men recht heeft op die uitkering tot en met de dag van de aangifte. Het ziekenfonds kan 
beslissen om de uitkering toch niet te verlagen rekening houdend met het volgende:

o de uitkeringen verlagen met minstens 25 euro in totaal over de hele periode;
o EN is er overmacht of men heeft een laag gezinsinkomen?
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       4.2.2.2. wannEEr hEEft mEn rEcht op EEn uitkEring?

Als men aangifte van de arbeidsongeschiktheid heeft gedaan, betekent dit niet automatisch dat men recht heeft op 
een uitkering. Men heeft pas recht op een uitkering als:

•	 men voldoet aan de voorwaarden van de wachttijd, namelijk de vervulling van een wachttijd van zes  
maanden door voor twee kwartalen sociale bijdragen te hebben betaald. Tijdens die  
zes maanden mag men ook niet arbeidsongeschikt zijn. 

 EN 

•	 men arbeidsongeschikt erkend is. Dat is enkel mogelijk als alle werk is stopgezet om gezondheidsredenen.

Als men recht heeft op een uitkering, ontvangt men die pas vanaf de 2de maand van arbeidsongeschiktheid (de 
eerste maand arbeidsongeschiktheid is niet vergoedbaar).

       4.2.2.3. wiE ErkEnt dE arbEidsongEschikthEid? 

Zie 4.2.1.3. Belangrijk daarbij: Om erkend te blijven tijdens de periode van invaliditeit (vanaf het tweede jaar van 
arbeidsongeschiktheid), zijn strengere voorwaarden van toepassing. Behalve de stopzetting van alle werk wegens 
gezondheidsredenen, mag men ook niet in staat zijn om ander werk dan het vroegere werk als zelfstandige uit te 
oefenen. De sociale positie, gezondheidstoestand en beroepsopleiding bepalen onder andere of men nog geschikt 
is om een ander werk uit te oefenen. 

       4.2.2.4. hoEVEEL bEdragEn dE uitkEringEn?

Vaststelling tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’)
Tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid ontvangt men een forfaitaire uitkering waarvan het bedrag uitsluitend 
afhangt van de gezinssituatie. 
 
Vaststelling na het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)
Na het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid krijgt men opnieuw een forfaitaire uitkering. Als het Rijksinstituut voor de so-
ciale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) de periode van arbeidsongeschiktheid heeft gelijkgesteld aan een pe-
riode van activiteit voor de opbouw van de pensioenrechten, ontvangt men de (hogere) ‘uitkering met stopzetting 
bedrijf’. Het  bedrag van die uitkering hangt af van de gezinssituatie. Als er geen gelijkstelling is toegekend dan heeft 
men recht op een ‘uitkering zonder stopzetting bedrijf’ waarvan de gezinssituatie ook het precieze bedrag bepaalt. 
 
Toekenning per dag
Het ziekenfonds kent een uitkering per dag en in een 6-dagenstelsel toe: dat betekent dat men niet alleen een  
uitkering ontvangt voor de maandag tot en met de vrijdag, maar ook voor de zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Bedrijfsvoorheffing tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid
Er kan een bedrijfsvoorheffing (11,11%) worden ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de 
primaire arbeidsongeschiktheid. 

       4.2.2.5. dE mEdischE controLE 

Zie 4.2.1.5.

       4.2.2.6. toEgELatEn wErk Voor EEn zELfstandigE tijdEns zijn arbEidsongEschikthEid 

Wanneer een zelfstandige tijdens de arbeidsongeschiktheid wil werken, moet hij over de voorafgaande toela-
ting beschikken om de activiteit uit te oefenen (hij moet dus steeds voorafgaandelijk de werkhervatting contact  
opnemen met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om de toelating te verkrijgen). Het bedrag van de 
uitkering kan wegens die toegelaten werkhervatting mogelijks verlagen. 
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Welk werk mag men doen tijdens de arbeidsongeschiktheid?
De adviserend geneesheer zal nagaan welk werk men mag doen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Het werk moet 
uiteraard verenigbaar zijn met de gezondheid van de persoon. 

Cruciaal in de beslissing is het antwoord op de vraag: kan men na de periode van toegelaten werk opnieuw  
volledig aan de slag?

Er gelden 2 mogelijkheden:

1. men kan na de periode van toegelaten werk opnieuw volledig aan de slag ( = men is niet meer arbeids- 
ongeschikt). In dit geval kan men tijdens de arbeidsongeschiktheid werk doen dat voorbereidt op wat men 
na de arbeidsongeschiktheid zal doen. Men heeft de volgende keuze:

o ofwel de vroegere zelfstandige activiteit opnieuw uitoefenen (bv. zelfstandig tuinaannemer blijft 
zelfstandig tuinaannemer);

o ofwel een andere zelfstandige activiteit uitoefenen (bv. zelfstandig tuinaannemer wordt winkelier 
van tuinartikelen); 

o ofwel als werknemer aan de slag gaan (bv. zelfstandig tuinaannemer gaat werken voor de  
gemeentelijke groendienst).

2. men kan na de periode van toegelaten werk niet opnieuw volledig aan de slag. Dan heeft men eveneens 
de volgende keuzemogelijkheden:

o ofwel de vroegere zelfstandige activiteit gedeeltelijk uitoefenen 
(bv. zelfstandig tuinaannemer blijft zelfstandig tuinaannemer)

o ofwel een andere zelfstandige activiteit uitoefenen 
(bv. zelfstandig tuinaannemer wordt winkelier van tuinartikelen)

o ofwel als werknemer aan de slag gaan 
(bv. zelfstandig tuinaannemer gaat werken voor de gemeentelijke groendienst).

Hoe lang mag men werken tijdens de arbeidsongeschiktheid?
Dat hangt af van de precieze situatie:

1. als het toegelaten werk tot doel heeft om het werk volledig te hervatten, mag men het werk hervat-
ten gedurende een periode van maximaal 6 maanden (eventueel te verlengen tot maximaal 18 maanden). 

2. Als het toegelaten werk niet tot doel heeft om het werk volledig te hervatten, mag men het werk hervat-
ten gedurende een onbeperkte periode. De adviserend geneesheer kan de periode wel beperken.

Wanneer mag men beginnen werken tijdens de arbeidsongeschiktheid? 
Men kan hiervoor de toelating krijgen vanaf de 2de dag van arbeidsongeschiktheid. De adviserend geneesheer 
moet wel eerst de arbeidsongeschiktheid hebben erkend op basis van alle noodzakelijke gegevens. 

Verlaagt de uitkering als men werkt tijdens de arbeidsongeschiktheid? 
Als men werkt tijdens de arbeidsongeschiktheid, kan de uitkering verlagen of volledig worden geschorst. Dit zijn 
de regels: 

•	 vanaf de dag dat men aan het werk gaat tijdens de arbeidsongeschiktheid tot het einde van maand 6: de 
uitkering verlaagt niet;

•	 vanaf de eerste dag van de zevende maand tot het einde van het 3de kalenderjaar volgend op het beginjaar 
van het toegelaten werk: de uitkering verlaagt met 10 %;

•	 vanaf het begin van het 4de kalenderjaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk tot …: 
het ziekenfonds bekijkt uw uitkering elk jaar opnieuw. De uitkering hangt af van het beroepsinkomen van 
3 jaar geleden dat uit het toegelaten werk is verworven. Het ziekenfonds vergelijkt dit inkomen met een 
grensbedrag. 

De arbeidsongeschikte zelfstandige contacteert best het ziekenfonds om na te gaan of de uitkering wordt  
verminderd of geschorst.
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       4.2.2.7. profEssionELE rE-intEgratiE 

De zelfstandige kan eveneens in een traject van beroepsherscholing stappen. De verzekerde bespreekt dit met de 
adviserend geneesheer.

       4.2.2.8. EindE Van dE arbEidsongEschikthEid

Bij een spontane hervatting van het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid moet men het formulier  
‘kennisgeving van arbeidshervatting’ invullen en binnen 2 kalenderdagen vanaf die hervatting bezorgen aan het 
ziekenfonds. Indien de betrokkene niet langer door het bevoegde medische orgaan arbeidsongeschikt erkend is, 
heeft men uiteraard ook geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en dit vanaf de vermelde datum in 
de kennisgeving van de beslissing. Indien hij men niet akkoord kan gaan met de beslissing kan hij deze aanvechten 
voor de bevoegde rechtbanken.

 

 4.3.  dE arbEidsgEnEEshEEr

Naast zijn preventieve functie is de arbeidsgeneesheer, die werkzaam is in het bedrijf of bij een externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk, in het kader van de arbeidsongeschiktheid belast met het uitvoeren van 
werkhervattingonderzoeken, om na te gaan of de werknemer na een periode van minimum 4 weken arbeids- 
ongeschiktheid nog geschikt is voor zijn eigen functie. Verder kan de arbeidsgeneesheer bepaalde aanpassings- of 
preventiemaatregelen voorstellen indien dit nodig zou zijn opdat de werknemer kan hervatten. Knelpunt hierbij is 
dat het uiteraard niet altijd opportuun is om tot het werkhervattingonderzoek te wachten om vast te stellen dat de 
werknemer niet (onmiddellijk) terug kan naar zijn eigen functie; er moeten dan immers snel en ‘ad hoc’ maatregelen  
genomen worden. Hierbij is een goede inschatting van het functioneren (binnen bepaalde arbeidsomstandig- 
heden) van cruciaal belang. 

Tot voor kort was de taak van de arbeidsgeneesheer inzake werkhervatting via het werkhervattingsonderzoek  
beperkt. Het sinds 2008, voor alle werknemers, ingevoerd ‘bezoek van een werknemer aan de arbeidsgeneesheer 
voorafgaand aan de werkhervatting’ geeft de arbeidsgeneesheer wel mogelijkheden om actief te participeren 
in het werkhervattingsproces. Contact tussen de arbeidsgeneesheer en de arbeidsongeschikte werknemer wordt 
mogelijk vooraleer de werknemer het werk hervat. Mede op basis van dit bezoek voorafgaand aan de werkher-
vatting, kan de arbeidsgeneesheer tijdig eventuele maatregelen inzake werkpost of arbeidsomstandigheden  
formuleren. Hij doet evenwel geen uitspraak over de arbeids(on)geschiktheid. De procedure is gecompliceerd doch 
hoopgevend. Aandachtspunt hierbij is dat de persoon het recht heeft om dit bezoek aan te vragen, maar er door 
de arbeidsgeneesheer geen vraag kan worden gesteld aan de persoon tot laten plaatsvinden van dergelijk bezoek. 
Veel mensen zijn bovendien niet op de hoogte van deze mogelijkheid. 

Het is van groot belang dat de arbeidsgeneesheer over de nodige medische verslagen beschikt en communiceert 
met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds omtrent de mogelijkheid van progressieve tewerkstelling of 
herscholing. Zo kunnen arbeidsgeneesheren samen met alle andere stakeholders in disability management een 
proactieve rol opnemen in de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Alle werknemers kunnen daarnaast ten allen tijde beroep doen op de arbeidsgeneesheer wanneer ze gezond-
heidsklachten hebben die ze toeschrijven aan hun arbeidsomstandigheden. Dit is het ‘spontane consult’.

Als de werknemer definitief en volledig ongeschikt verklaard wordt voor zijn huidige job door de behandelende 
geneesheer kan hij per aangetekend schrijven een re-integratie aanvraag richten aan zijn werkgever. De arbeids-
geneesheer adviseert in dit geval de werkgever m.b.t. mogelijkheden tot het verschaffen van aangepast werk. Voor 
de werkgever is dit een vrijwillige aanpassing en de onmogelijkheid om deze aanpassing door te voeren kan leiden 
tot ontslag omwille van medische overmacht.

 4.4.  dE VLaamsE diEnst Voor arbEidsbEmiddELing En bEroEpsopLEiding (Vdab)

In 2006 werd in het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) de bevoegdheid arbeidsre-integratie van mensen 
met een handicap van het beleidsdomein Welzijn (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH) 
overgeheveld naar het beleidsdomein Werk (VDAB). De focus wordt hierbij dus niet langer gelegd op de handicap 
maar op werk.
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In Vlaanderen evolueerde men daarenboven van een categoriaal naar een inclusief beleid. Zoals elke andere 
werkzoekende heeft immers ook de werkzoekende met een arbeidsbeperking recht om in te stappen in een traject 
naar werk. Dit betekent een belangrijke doorbraak inzake een inclusieve visie op het arbeidsmarktbeleid voor deze 
doelgroep en ligt volledig in de lijn van de nieuwste Europese richtlijnen op dat vlak.

Waar vroeger gesproken werd over personen met een handicap wordt nu gesproken over personen met een  
arbeidsbeperking. Er worden twee soorten arbeidsbeperking onderscheiden namelijk enerzijds arbeidshandicap en 
anderzijds een psychosociale problematiek (multiple problematiek). Arbeidshandicap wordt – naar analogie met de 
definiëring van handicap bij het VAPH- als volgt gedefinieerd: 
Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen: 

•	 functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, 

•	 beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 

•	 bij participatie 

al dan niet gemoduleerd door persoonlijke en externe factoren.

Als eerste stap kan een werkzoekende bij een vermoeden van een arbeidsbeperking door middel van een  
eenvoudige vraag bij zijn inschrijving als werkzoekende aangeven dat hij speciale hulp of maatregelen nodig 
heeft. Ook kan een behoefte tot trajectbegeleiding vermoed worden bij een screening door een VDAB-consulent  
(knipperlicht ‘screening’). Werknemers en zelfstandigen die een erkenning als persoon met arbeidsbeperking 
wensen te krijgen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar 
men woont. 

Een vermoeden moet zo snel mogelijk uitgeklaard worden. Via attesten, verslagen, datagegevens, bijkomend  
gesprek, contact of onderzoek moet nagekeken worden of dat al dan niet resulteert in één van de 7 indicaties voor 
een arbeidsbeperking: erkend zijn door het VAPH; hoogstens een (kwalificatie) getuigschrift of diploma buiten-
gewoon onderwijs behaald hebben; recht hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoet- 
koming; beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid; recht geven 
op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met 
een arbeidsbeperking; een invaliditeitsuitkering ontvangen; een attest voorleggen van een door de VDAB erkende  
dienst of arts. In dit laatste geval wordt een verslag van de behandelende geneesheer gevraagd met vermelding  
van de aandoening, gecodeerd volgens een stoornissenlijst van de VDAB (de codelijst is terug te vinden op  
http://vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml).

In een tweede stap kunnen werkzoekenden met een indicatie van een arbeidsbeperking een beroep doen op 
een waaier aan diensten die nauw samenwerken met en gesuperviseerd worden door de VDAB bijvoorbeeld  
Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleidingsdienst (GTB) en Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings,- 
en Bemiddelingsdiensten (GOB’s). Voor werknemers is er ook de mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding door een  
erkend loopbaanbegeleidingscentrum.

Zodra duidelijk wordt dat de huidige job op termijn niet meer haalbaar is, kan GTB ingeschakeld worden om  
aangepast werk te vinden. Voor mensen die vanuit een ziektestatuut willen doorverwezen worden naar GTB moet 
een aanmeldingsformulier door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds worden verkregen. Voor mensen 
die vanuit de werkloosheid stappen richting GTB zetten, is een rechtstreekse aanmelding via de Werkwinkel  
mogelijk. Bij onduidelijkheid omtrent moeilijkheden en resterende mogelijkheden kan ervoor gekozen worden een 
gespecialiseerd arbeidsonderzoek uit te voeren (door een GTB-onderzoeksdienst) ten einde de resterende arbeids-
capaciteiten en ondersteuningsbehoeften van de persoon in kaart te brengen. 

De persoon kan door de trajectbegeleider worden verwezen naar een GOB (eveneens provinciaal georganiseerd; 
bv. UCBO en Compaan voor Oost-Vlaanderen). GOB’s hebben eveneens als doel mensen via begeleiding op maat 
aan tewerkstelling binnen het normale arbeidscircuit te helpen. GOB’s maken hiervoor gebruik van opleiding in een 
gespecialiseerd centrum of op de werkvloer, ‘jobcoaching’ en ‘jobhunting’, waarbij actief op zoek gegaan wordt naar 
passende vacatures. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking worden grondig gescreend in verband met hun 
competenties, er wordt een inschatting gemaakt of kandidaten geschikt zijn voor de vacatures en desgevallend 
worden zij doorverwezen naar een geschikt bedrijf. Na de ‘screening’ kunnen de werkzoekenden praktijkgericht 
worden opgeleid. Een deel van deze opleiding gebeurt op de werkvloer wat een voordeel betekent voor alle  
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partijen: de werkzoekende doet ervaring op, de werkgever krijgt de kans om de werkzoekende van zeer nabij te 
observeren en te evalueren, de werkgever investeert in opleiding en krijgt extra ondersteuning bij de opleiding. Er 
bestaan verschillende types stages gaande van oriënterend tot vacaturegericht. De duur van de stage kan variëren 
van enkele dagen tot enkele maanden en is kosteloos voor de werkgever. Indien de werkgever overtuigd is van de 
competenties van een stagiair met een arbeidsbeperking kan hij desgewenst kiezen voor een “gespecialiseerde 
individuele beroepsopleiding op de werkvloer” (GIBO). De GIBO is kosteloos voor de werkgever (anders dan bij 
de klassieke IBO moet geen rendementspremie worden betaald). De kandidaat- werknemer krijgt van de VDAB 
een vergoeding voor zijn prestaties en van de werkgever wordt wel verwacht dat hij de kandidaat na een positieve  
evaluatie een contract (betaalde tewerkstelling voor minimum de duur van de GIBO) aanbiedt.
GOB’s kunnen ook instaan voor een intensieve loopbaanbegeleiding, de begeleiding bij arbeidsretentie van  
werknemers die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn wegens langdurige gezondheidsproblemen en/of functie-
beperkingen. Ze kunnen ook advies geven bij communicatieproblemen, bij problemen met collega’s en/of leiding-
gevenden.

Eenmaal er een indicatie bestaat opent dit de weg naar de derde stap: de toekenning van rechten tot  
Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM). De rechten worden toegekend door de 
 provinciaal georganiseerde VDAB-dienst Dienst Arbeidsbeperking (DABP). 

Deze BTOM betreffen ondermeer een tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidspost of aanpassing van 
het arbeidsgereedschap, waarbij enkel tussengekomen wordt in de meerkost. Belangrijk hierbij is dat voorafgaand 
aan de aankoop van de arbeidspostaanpassing of aanpassing van het gereedschap het advies van de DAPB wordt 
ingewonnen. De arbeidshandicapdeskundige zal dan – voorafgaand aan de aankoop- een bezoek brengen op de 
werkplek om na te gaan of het gevraagde hulpmiddel ook relevant, doelmatig, … is. Zoniet kan geen terugbetaling 
van de meerkost plaatsvinden. Bij cardiorespiratoire of locomotorische problemen kan ook een tegemoetkoming in 
verplaatsingskosten, van en naar de werkgever, stage- of opleidingsplaats, verkregen worden. Zwaar slechthoren-
den en doven kunnen het recht krijgen om gebruik te maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Om de kansen 
op tewerkstelling of jobbehoud te verhogen kan ook het recht op de Vlaamse ondersteuningspremie worden  
toegekend (compensatie van de loonkost). VDAB kan ook het recht geven aan mensen om – al dan niet tijdelijk - in 
aanmerking te komen voor een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling (voorheen beschutte 
werkplaats) of Lokale Diensteneconomies. 

Het toekennen van rechten op BTOM gebeurt op basis van de eerder via trajectbegeleiding verzamelde gegevens. 
Een aantal situaties genereren een automatisch recht (bvb jongeren uit het buitengewoon onderwijs hebben altijd 
recht op de VOP). Rechten kunnen ook toegekend worden op basis van een indicatie, verzwaard met het advies van 
GTB of een gespecialiseerd arbeidsonderzoeksverslag. De BTOM vragen veel inhoudelijk overleg en afstemming  
tussen alle betrokken diensten. Werknemers die een erkenning als persoon met arbeidsbeperking wensen te  
krijgen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst DAH van de provincie waar men woont. 

Als laatste en vierde stap kan de persoon met een arbeidsbeperking vragen om de toegekende rechten ook effectief 
te gaan gebruiken. 
Voor iemand aan wie rechten toegekend werden kan de werkgever een aanvraag tot het ontvangen van de  
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) indienen. De VOP is een tussenkomst in het loon om de kansen op tewerk- 
stelling voor personen met arbeidshandicap te verhogen en om het eventuele rendementsverlies van personen met 
een arbeidshandicap te compenseren. Deze tegemoetkoming is degressief in de tijd. Elke standaardbeslissing die  
opgemaakt wordt, geeft aan dat er de eerstvolgende 5 jaar van de tewerkstelling een tussenkomst zal zijn. Deze 
tussenkomst kan – indien noodzakelijk – verhoogd en/of in tijd verlengd worden. 

Als werkgever komen de private sector, onderwijs, lokale besturen en interimkantoren in aanmerking. Ook voor 
zelfstandigen kan onderzocht worden of er volgens de vigerende modaliteiten een BTOM kan worden uitgekeerd. 

 4.5.  rijksdiEnst Voor arbEidsVoorziEning (rVa)

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal  
tewerkstellingsmaatregelen toe.

De RVA kan een werknemer die volgens de ziekteverzekering arbeidsgeschikt is doch die tijdelijk niet geschikt 
is om het overeengekomen werk uit te voeren tijdelijk een werkloosheiduitkering ingevolge overmacht om  
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medische redenen toekennen. De arbeidsongeschiktheid moet vastgesteld zijn door de arbeidsgeneesheer of door 
de RVA-geneesheer en er mag geen passend vervangingswerk beschikbaar zijn. Dergelijke aanvraag situeert zich 
niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in deze periode kan de werknemer ten laste genomen  
worden door de ziekteverzekering). De arbeidsongeschiktheid moet ook een tijdelijk karakter hebben. Indien  
blijkt dat de werknemer definitief ongeschikt is voor de uitoefening van zijn werk, kan de arbeidsovereenkomst in  
principe beëindigd worden op grond van overmacht, waarna de werknemer uitkeringen moet aanvragen als volle-
dig werkzoekende (met een C4 formulier). 

Gedurende de periode dat de werknemer zijn arbeidsgeschiktheidsverklaring door de adviserende geneesheer van 
het ziekenfonds of de geneesheer-inspecteur van het RIZIV betwist voor de arbeidsrechtbank kan de werknemer 
provisionele uitkeringen ontvangen van de RVA.

Indien de behandelend geneesheer van mening is dat zijn werkzoekende persoon blijvend minstens voor 33 % 
arbeidsongeschikt is, kan een aanvraag worden ingediend voor specifieke maatregelen verbonden aan deze  
arbeidsongeschiktheid. Als onderdeel van deze procedure zal betrokkene opgeroepen worden door een erkende 
geneesheer van de RVA. De RVA richt een brief tot de dienst arbeidsbemiddeling, waarin aangedrongen wordt op 
de noodzaak om een begeleiding te verzekeren, die aangepast is aan de gezondheidstoestand en om een passende 
dienstbetrekking aan te bieden. Verder wordt de werkloosheidsuitkering gefixeerd en is er geen sprake van  
degressiviteit. De periodes van volledige werkloosheid met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 33 % 
worden niet meegeteld voor de berekening van de werkloosheidsduur.
 
Wanneer een werknemer gedurende 6 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is, kan de werkgever de  
procedure m.b.t. ontslag van een zieke werknemer inzetten. Mits betaling van een opzeggingsvergoeding kan 
de arbeidsovereenkomst dan beëindigd worden. Ontslag omwille van medische overmacht is mogelijk als de  
werknemer definitief ongeschikt blijkt voor zijn werk en er na een re-integratie-aanvraag bij de werkgever geen 
aangepast werk geboden kan worden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de arbeidsgeneesheer die kan 
nagaan of er alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden zijn bij de werkgever.

 4.6.  wat brEngt dE toEkomst? 

De laatste jaren zien we een enorme stijging in het aantal mensen op arbeidsongschiktheid en invaliteit. Dit heeft 
grote gevolgen voor het individu in kwestie, de bedrijfswereld en de overheid die instaat voor de uitkeringen.  
Re-integratie na arbeidsongeschiktheid is dan ook een prioritaire doelstelling voor zowel werknemers, werkgevers 
als het beleid. Ook vanuit de behandelende sector beseft men meer en meer het belang van arbeidsparticipatie als 
uitkomst van de behandeling en/of begeleiding. Arbeidsongeschiktheid betekent niet langer ziek thuis blijven en 
enkel passief uitkeringen krijgen. Het beleid wil deze paradigmashift mee ondersteunen en helpen concretiseren. De 
paragrafen hierboven beschrijven de huidige regelgeving. Bovendien worden de verschillende actoren/instellingen  
beschreven die betrokken kunnen zijn én initiatieven nemen met betrekking tot re-integratie. In de toekomst 
staan er bovendien enkele veranderingen op til die als doel hebben om re-integratie te faciliteren. Een van de  
belangrijkste initiatieven is allicht het multidisciplinaire re-integratieplan van de federale overheid (reeds in het  
regeerakkoord 2014 aangekondigd). Dit plan voorziet dat tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid, 
na een grondig overleg tussen de adviserend geneesheer en alle te betrekken actoren, een multidisciplinair  
re-integratieplan (toegelaten werkhervatting, beroepsherscholing, …) opgesteld wordt voor de betrokkene voor 
wie een re-integratie gelet op zijn resterende capaciteiten kan worden overwogen. In de komende maanden 
zullen de concrete aspecten van deze maatregel verder uitgewerkt en gecommuniceerd worden. Verder komt 
er ook een hervorming van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit en een aanpassing van het getuigschrift  
arbeidsongeschiktheid. Om maar enkele acties te noemen… 

wE staan Vast En zEkEr Voor EEn EnormE uitdaging dE komEndE jarEn!  
samEnwErkEn, afstEmmEn, coördinErEn, ondErzoEkEn, stiLstaan, …  

sLEutELwoordEn om dEzE uitdaging aan tE pakkEn.
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