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ReumaWerkt 

• ReumaCoach: start 2015 (2016: FWRO) 
 

• Informatie- en adviesverlening 
• Gratis 

• Onafhankelijk 

• Coach = patiënt expert reuma 

• Doorverwijzing naar bestaande diensten 

• Individuele coaching waar nodig 

• Werk + reumatische aandoening: impact, mogelijkheden 
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ReumaWerkt 

• ReumaWerkt: 2018-2019 
 

• ReumaCoaching + onderzoek 
 Via enquêtes: feiten en cijfers 

• Deelnemers: inhoud, tevredenheid, impact 

• Stakeholders: flow, noden 

 Via haalbaarheidsstudie 

 

 Reumacafé 10/10/2019  

 Onderzoeksrapport eind 2019 
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ReumaCoaching 
 

• Zo snel mogelijke tussenkomst om jobbehoud of 
jobterugkeer te bevorderen  

• Werk als onderdeel van het zorgpad/behandelingsproces 

• Samenwerking/doorverwijzing juiste instanties 

• Vertalen medische situatie/diagnose 
• Persoonlijke situatie 

• Impact op de werkvloer 

• In kaart brengen van mogelijkheden en noden 
• Tewerkstellingsondersteunende maatregelen 

• Rechten en plichten werkgever/werknemer 
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Impact reuma op de werkvloer 
• Veel voorkomende klachten – individueel te bekijken! 

• Vermoeidheid 
• Pijn 
• Behandeling overdag; opvolging bij specialisten 
• Verplaatsingsmoeilijkheden (energie, pijn) – woon/werk, te voet 
• Onbegrip bij collega’s (niet altijd zichtbaar) 
• Ochtendstijfheid en stramheid, startproblemen 
• Te lang moeten zitten of staan, trappenlopen kan moeilijk zijn, rondlopen 
• Bijwerkingen medicatie 
• Minder energie 
• Hoge werkdruk, stress en piekbelasting: negatieve invloed 
• Bepaald binnen- en buitenklimaat: gevoelig voor koude, vocht en tocht,  

rustkamer mogelijk? 
• … 
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Uitdagingen voor patiënten met 
een reumatische aandoening 
• Onvoorspelbaarheid: ups-and-downs 

• Vaak onzichtbaar voor anderen 
• “Je ziet er toch goed uit?” 
• Gevoel je te moeten bewijzen om begrip te krijgen 

• Vermoeidheid 

• Pijn 

• Invloed van medicatie 
• Zoektocht, bijwerkingen, onzekerheid, opvolging, immuniteit, … 

• Financieel 
• Behandeling (medicatie, opvolging, onderzoeken),  
inkomensverlies, … 
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Uitdagingen voor patiënten met 
een reumatische aandoening 
• Psychologische impact 

• Steeds omgaan met pijn, vermoeidheid, klachten, … 

• Zelfmanagement vraagt veel tijd en geld 
• Kinesitherapie, medicatie, specialisten allerlei, onderzoeken, … 

• Alles kost energie 
• Zoeken naar balans activiteit/rust 

• Zoeken naar balans verschillende rollen: werk/ouder/partner/… 

• Sociaal isolement 

• Co-morbiditeiten 

• … 
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De ideale werkvloer… 

• De ideale werkvloer 
• Houdt rekening met individuele klachten en noden  

• Zoekt samen met de patiënt naar oplossingen 

• Heeft een open communicatie, met collega’s en een werkgever die begrip 
hebben 

• Zorgt voor extra ondersteuning 

 

• In de praktijk 
• Vind je zeer zelden de ‘ideale’ werkvloer 

• Wil de werkgever op je kunnen rekenen 

• Is er niet altijd begrip van collega’s, werkgever 

• Zorg je ervoor dat je er bent -> ga je vaak over grenzen 
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Meest voorkomende vragen 

• Hoe minder werken met zo min mogelijk financieel verlies 

• Wat is progressief werken? 
 Filmpje adviserend-arts dr Berkein 

• Zeg ik het of zeg ik het niet en hoe zeg ik het dan? 
 Filmpje GTB, Lisa Wieërs: Hoe bespreek ik mijn beperkingen op de 

werkvloer 

• Mogelijke aanpassingen 
 Filmpje ergotherapie 
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Belangrijkste informatie en tips 
• Specifieke maatregelen voor mensen met een 

arbeidsbeperking 
• Wat is een arbeidsbeperking 

• Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) 
Filmpje VDAB, Sarah Thompson: uitleg VOP en arbeidspost- en 

gereedschapsaanpassingen 

• Verschillende ondersteunende diensten 
• VDAB 

• GTB 
Filmpje GTB, Chari De Wilde 

• GOB 

• Andere: opleidingscentra, … 
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Belangrijkste informatie en tips 

• Verschillende statuten 
• Mogelijkheden en beperkingen 

• Verschillende sectoren, verschillende statuten 

  Bijblijfconsulent aan het woord op reumacafé van 10 oktober 2019 

• Verschillende partijen 
• Wie is wie? 

• Controle-arts, adviserend-arts, arbeidsarts, RVA-arts, specialist 

  Sprekers op reumacafé 10 oktober 2019 

• Aanpassingen op de werkvloer 
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Veel voorkomende aanpassingen 

• Veel voorkomende aanpassingen: 
• Werkuren: < uren, < dagen, > pauzes, andere spreiding, regelmatiger 

• Taken en organisatie: < taken, < tempo, taakrotatie/roulatie, thuiswerk, 
aanpassing teamsamenstelling, zelf agendaplanning 

• Arbeidspostaanpassingen + aanpassingen arbeidsgereedschap + 
ergonomische aanpassingen en afwisselende houding 

• Extra begeleiding of aansturing: > overleg, hulp collega’s, > coaching 

• Scholing en training: fysieke en mentale belasting, sociale vaardigheden, 
vakinhoudelijk ikv nieuwe of eigen functie 

• Ook: 
• Behandeling tijdens de werkuren, aanpassingen functie en  

takenpakket ikv medicatie-gebruik en veiligheid, … 
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• Permanentie op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 11u 
tot 13u: één of meerdere van onze medewerkers kunnen u te 
woord staan 

• Een afspraak op een ander moment kan altijd 

• Imperiastraat 16  
1930 Zaventem 

• 0470/32 94 57  

• WELKOM! 

ReumaHuis 
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Van harte dank 

• Vragen? 
 

 

 

 Anja Marchal 

 Coach en projectcoördinator ReumaWerkt 

ReumaNet vzw 

 anja@reumanet.be 
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