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INLEIDING

Terwijl het aantal werknemers in risicoberoepen een tendens tot afname vertoont, 
stellen we vast dat het aantal kort- en langdurig zieke werknemers blijft toenemen. Deze 
stijging is zonder meer te verklaren door het sterk toegenomen ziekteverzuim wegens 
psychische problemen, meer in het bijzonder wegens burn-out. Vandaag is burn-out in 
bepaalde sectoren de belangrijkste oorzaak voor werkonbekwaamheid. 

 
In het licht van deze uitgesproken tendens is het voor het RIZIV van groot belang om 

de responsabilisering van alle betrokkenen te bevorderen. Daarbij gaat het zowel om de 
burger en zijn inpassing in een socio-professioneel traject, maar ook en vooral om de arts 
in zijn voorschrijfgedrag van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en om de werkgever 
voor wat preventie en aangepast werkaanbod betreft. Bovendien impliceert een betere 
informatie over de ziekte en een ander bedrijfsmanagement, een verbeterde 
inschakeling van de kwetsbaarste personen.

Met het oog op deze doelstelling gaf het RIZIV aan de Koning Boudewijnstichting de 
opdracht om een dialoog op te starten tussen vertegenwoordigers van werkgevers 
enerzijds en van artsen anderzijds. Deze uitwisselingsmomenten streefden naar een 
scherper zicht op de drempels en hefbomen voor de professionele re-integratie van 
langdurig zieke werknemers en op de specifieke verantwoordelijkheid van de diverse 
betrokkenen in deze materie. 

De doelgroep van deze opdracht werd door het RIZIV als volgt gepreciseerd: de groep 
van de ‘werkgevers’ diende samengesteld te zijn uit directies of HR-verantwoordelijken, 
de groep van de ‘artsen’ uit huisartsen, psychiaters en reumatologen met terreinerva-
ring. Daarbij wilde men zeker geen andere betrokken actoren uitsluiten; enkele daarvan 
werden trouwens opgenomen in het Begeleidingscomité van deze opdracht (zie bijlage 1: 
Samenstelling van het Begeleidingscomité). Niettemin was het de bedoeling om zich op 
de beide genoemde doelgroepen te concentreren.

Concreet heeft de Koning Boudewijnstichting een traject uitgezet waarbij zowel 
werkgevers als artsen hun meningen, ervaringen, bezorgdheden, vragen… rond de 
problematiek van behoud en hervatting van werk in alle vertrouwelijkheid konden 
uiten. Dit traject verliep in twee fasen: in een eerste fase werd met Franstalige en 
Nederlandstalige werkgevers en artsen in vier aparte focusgroepen overlegd. Op basis 
van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die onder meer tijdens de maatschappe-
lijke dialoog1 en het onderzoek over het maatschappelijk beeld van arbeidsongeschikt-
heid/invaliditeit2 verzameld werden, vonden vier focusgroepen plaats: op 21 en 27 april 
2016 met 21 werkgevers, vervolgens op 24 en 26 mei 2016 met 15 artsen. 

1  « Maatschappelijke dialoog ’50 jaar RIZIV’ », rapport uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting in 
opdracht van het RIZIV, maart 2014-april 2015.

2  “Framing en reframing: op weg naar de destigmatisering van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit”, 
studie door B. Van Gorp en G. Gordin voor de Koning Boudewijnstichting, in het kader van een op-
dracht van het RIZIV, 2014.
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De resultaten van deze vier groepen werden weergegeven in een intermediair 
rapport. Na een grondige analyse hiervan, wenste het RIZIV met deze doelgroepen in 
overleg te treden in gemengde focusgroepen met als doel de dialoog te verdiepen en 
sommige discussiepunten verder uit te klaren. Een Nederlandstalige focusgroep met 11 
deelnemers werd gehouden op 2 februari 2017, een Franstalige met 9 deelnemers op 3 
februari 2017. Een overzicht van deelnemers aan de workshops ‘werkgevers’, ‘artsen’ en 
de gemengde focusgroepen werd opgenomen in de bijlagen 2, 3 en 4.

Dit rapport bevat de synthese van het volledige overleg dat in deze workshops heeft 
plaatsgevonden: het perspectief van de werkgevers, van de artsen en de bundeling van 
standpunten tijdens de gemengde focusgroepen.

De Stichting hoopt met dit einddocument bij te dragen tot het reflectieproces van 
het RIZIV over de statuten van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

      Koning Boudewijnstichting

Inleiding
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WERKHERVATTING NA ARBEIDSONGESCHIKTHEID/ 
INVALIDITEIT: HET STANDPUNT VAN DE WERKGEVERS

1. Inleiding
Op 21 april en 27 april 2016 vonden in de lokalen van de Koning Boudewijnstichting 
twee workshops plaats met werkgevers. Er waren 21 Nederlandstalige en Franstalige 
deelnemers. Aan beide groepen werd de vraag gesteld wat een duurzame professionele 
re-integratie van kort- en langdurig zieke werknemers afremt dan wel bevordert.

Dit rapport vat de belangrijkste bevindingen van beide workshops samen. Elk 
onderdeel presenteert eerst een reeks vaststellingen en sluit af met aanbevelingen. Er 
was een vrij grote overeenstemming tussen de Franstalige en Nederlandstalige 
deelnemers; de eventueel verschillende accenten worden in het rapport vermeld.

Er dient ook toegevoegd te worden dat de deelnemers zeer weinig onderscheid 
maakten tussen het statuut van arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit. Alleen was 
men van oordeel dat een re-integratie in het laatste geval moeizamer verloopt, maar dit 
lijkt eerder het gevolg van de duur van de afwezigheid dan van andere factoren. Het nut 
van het onderscheid tussen beide statuten wordt trouwens door enkele deelnemers in 
vraag gesteld, wat uit het rapport zal blijken.

2. Het wettelijk kader

Een moderner en dynamischer wettelijk kader
Het wettelijk kader wordt eerst en vooral bekritiseerd als verouderd, te rigide en te 
weinig ‘activerend’.

In grote lijnen, zo bevestigt een deelnemer, gaat ons kader van arbeidsongeschiktheid 
en invaliditeit terug op een ‘regentenbesluit’ van net na de oorlog. In dat systeem wordt 
de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever beperkt tot het uitbetalen van een 
gewaarborgd loon bij de eerste maand afwezigheid. Vandaar dat voor veel ondernemingen 
de prioriteit ligt bij het beperken van het ziekteverzuim tijdens die eerste maand: daarna 
heeft een onderneming weinig direct belang bij het ondersteunen van het re-integratie-
proces. Toch brengt ook een langer ziekteverzuim voor de onderneming een reeks 
indirecte kosten met zich mee (al was het maar omdat ze bijdragen aan de financiering 
van de mutualiteiten), maar voor deze ‘verborgen’ kosten lijken ze minder gevoelig.

Bij onze buren, zo wordt vastgesteld, is de periode van gewaarborgd loon veel langer: 
in Nederland gaat het bijvoorbeeld om een termijn van twee jaar, in Frankrijk om een 
jaar in een degressief systeem.

Het ‘Nederlandse model’?
Het valt trouwens op hoe dikwijls verwezen wordt naar het Nederlandse wettelijk kader 
als inspirerend model. Niet alleen wordt de onderneming er meer betrokken bij het 
zoeken naar een oplossing, maar er moet ook geen beroep gedaan worden op een derde, 
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meestal de behandelende arts, om de arbeidsongeschiktheid te attesteren en het overleg 
tussen alle betrokkenen wordt sterk bevorderd (zie ook verder).

De deelnemers uiten niettemin enkele bedenkingen:
• Als men zich wil laten inspireren door een buitenlands model, moet men dat 

model in zijn geheel overnemen. Men kan dus niet enkel de termijn van 
gewaarborgd loon verlengen. Zo kunnen de werkgevers in Nederland beroep 
doen op een heel kader van steun, begeleiding en ondersteuning om de 
re-integratie van zieke werknemers te bevorderen;

• Een pervers neveneffect van het Nederlandse systeem is dat ondernemingen 
hun - bij ziekte te dure - werknemers vervangen door zelfstandige onderaanne-
mers, wat de grondvesten van de sociale zekerheid ondermijnt.

Het onderscheid arbeidsongeschiktheid/invaliditeit
De grens van het eerste jaar, waarbij men qua statuut overgaat van arbeidsongeschikt-
heid naar invaliditeit, vormt voor enkele deelnemers van vooral Franstalige kant een te 
strikt criterium. In de praktijk leidt dit tot een zekere passiviteit: de adviserend 
geneesheer neigt er toe om dat moment - en de verplichting tot een uitvoerig rapport dat 
de eventuele verlenging naar invaliditeit motiveert - af te wachten om de zieke 
werknemer uit te nodigen en zich voor diens situatie te interesseren.

Dat ‘hakmes’ kan een aantal betrokkenen er toe brengen schijnbaar het werk te 
hervatten, zelfs al zijn ze er nog niet toe in staat. Soms is het er hen enkel om te doen de 
minimumtermijn van drie maanden te halen zodat ‘de teller weer op nul staat’.

De arbeidswetgeving
Meer in het algemeen kunnen enkele bepalingen van de arbeidswetgeving de 
werknemer, maar ook de werkgever, er toe aanzetten om onrechtmatig de duur van de 
arbeidsongeschiktheid te verlengen:

• Het is dikwijls financieel veel interessanter om volledig arbeidsongeschikt te 
zijn dan halftijds te werken;

• Hervallen na een poging tot deeltijds werken kan zware financiële gevolgen 
hebben (als de ongeschiktheidsuitkering berekend wordt op dat deeltijds werk), 
wat mensen doet twijfelen om het werk te hervatten als ze nog niet helemaal 
hersteld zijn;

• Privé-verzekeringen voor ‘gewaarborgd inkomen’ bieden soms buitensporig 
hoge vergoedingen.

Samen met de hoge kost van het klassieke ontslag maken al deze aspecten het stelsel 
van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit in bepaalde gevallen tot een methode om 
zich ‘onopvallend’ en in stilzwijgend akkoord tussen beide partijen te ontdoen van 
bepaalde werknemers, met wie de onderneming niet goed blijf meer weet (en van wie 
de terugkeer problematisch zou zijn).

Ook andere, specifiekere aspecten van het wettelijk kader worden vermeld:
• De buitensporig geachte beperkingen ingegeven door het respect voor het 

medisch beroepsgeheim en de privacy, die een goede communicatie tussen de 
diverse betrokkenen ondermijnen (zie verder);

• Het gebrek aan flexibele formules voor werknemers die of hun arbeidstijd 

Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van de werkgevers
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willen herschikken, of omwille van familiale redenen een buitengewoon verlof 
willen opnemen: zorg voor een hoogbejaarde ouder, een partner in terminale 
fase, een gehandicapt kind,... Zorgende familieleden hebben dikwijls geen 
andere oplossing dan zichzelf ziek te melden, wat neerkomt op een oneigenlijk 
gebruik van het systeem;

• Het onrechtmatige gebruik van de procedure van medische overmacht, met 
soms onduidelijke gevolgen voor de werknemer zelf.

3. Een benadering in overleg met meerdere actoren

Een gebrek aan communicatie
Over weinig blijkt tijdens de workshops een bredere consensus te heersen als over het 
gebrek aan communicatie en overleg tussen de diverse betrokkenen bij arbeidsonge-
schiktheid: behandelende arts, arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer, specialist, 
HR-afdeling van de onderneming… en natuurlijk de werknemer zelf. Ieder lijkt op eigen 
houtje te handelen en op zichzelf te functioneren, zonder goed het standpunt van de 
anderen te kennen en zonder een globale en gezamenlijke visie op de situatie. Zodoende 
is er niemand om het proces van re-integratie echt aan te sturen en er verantwoordelijk-
heid voor op te nemen.

Zo zegt het personeel van een interne arbeidsgeneeskundige dienst bijna geen enkel 
contact te hebben met de adviserend geneesheer. Toch is het in een onderneming die 
door haar omvang over een dergelijke dienst beschikt net de arbeidsgeneesheer, die 
beter dan een externe actor het personeel, de arbeidsorganisatie, de mogelijke 
vacatures... kent.

Het wettelijk kader: aanbevelingen
• Een sterkere responsabilisering van de werkgevers en hen stimuleren (tot zelfs 

verplichten) om actiever te zoeken naar oplossingen om de zieke werknemer te 
re-integreren, door de termijn van  (tenminste gedeeltelijk) gewaarborgd loon te 
verlengen.

• In ruil daarvoor aan werkgevers de middelen toekennen voor een actiever inscha-
kelingsbeleid, waarbij ze kunnen rekenen op een kader van steun, begeleiding en 
ondersteuning.

• Een versoepeling van het systeem, waarbij het huidige te strikte onderscheid tussen 
het statuut van arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit wordt vervangen door een 
meer stapsgewijs systeem, met oplossingen op maat in functie van de evoluerende 
gezondheidstoestand van de werknemer: aanpassing van de arbeidstijd en de job 
inhoud, telewerk, halftijds werk. Dit impliceert ook dat de statutaire en financiële 
belemmeringen voor deeltijds werken afgebouwd worden.

• Aandacht voor de indirecte effecten van andere aspecten van het wettelijk kader, 
zoals de privé-verzekeringen voor gewaarborgd inkomen of de situatie van zorgende 
familieleden.

Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van de werkgevers
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Dit leidt tot situaties waarbij de adviserend geneesheer de werkhervatting gepaard 
laat gaan met voorwaarden, die in verhouding tot de werkcontext onrealistisch zijn. Er 
worden gevallen aangehaald van werknemers die na arbeidsongeschiktheid graag het 
werk zouden hervatten, eventueel in een andere functie en/of deeltijds, maar daarbij 
door de mutualiteit afgeremd worden. Maar ook het tegendeel gebeurt: de adviserend 
geneesheer bepleit een werkhervatting, terwijl de arbeidsgeneesheer een terugkeer niet 
mogelijk acht of de onderneming geen geschikte functie kan aanbieden. Dan raakt de 
betrokken werknemer werkloos.

Teveel tijdverlies
Het gebrek aan overleg leidt bovendien tot veel tijdverlies, terwijl men weet dat hoe meer 
tijd verstrijkt, hoe onzekerder de terugkeer naar het werk wordt. Aan Franstalige kant 
wordt onderstreept dat de adviserend geneesheer dikwijls te lang wacht om de zieke 
werknemer op te roepen. In het algemeen wordt de werknemer pas opgeroepen wanneer 
de arts misbruik vermoedt, omdat de afwezigheidsduur hem abnormaal lang lijkt in 
verhouding tot de reden van arbeidsongeschiktheid. Hij baseert zich hiervoor op 
gemiddelden van werkonbekwaamheid, die in specifieke situaties niet altijd relevant 
zijn. In de praktijk is het zelden zwart/wit, maar gaat het eerder om een delicate 
evenwichtsoefening tussen de (objectieve)toestand van de ziekte en de (subjectieve) 
motivatie van de werknemer, die dan weer nauw samenhangt met zijn werkcontext.

Concreet zou men de adviserend geneesheer kunnen verplichten om de zieke 
werknemer binnen een welbepaalde termijn, bijvoorbeeld tijdens de eerste drie 
maanden, te ontmoeten en bovendien overleg te plegen met de interne arbeidsgenees-
kundige dienst, de HR-afdeling of de preventieadviseur van diens onderneming. Dit zou 
hem een preciezer beeld geven van de feitelijke werkomgeving en de eventuele 
mogelijkheden tot re-integratie.

Responsabilisering
Bovenstaand scenario vermijdt eveneens dat de adviserend geneesheer enkel een 
controleur lijkt die potentiële valsspelers viseert, terwijl hij ook een partner zou moeten 
zijn die de zieke werknemer verantwoordelijkheid geeft en mee met hem een toekomst 
uittekent.

Vooral aan Nederlandstalige kant beklemtonen de vertegenwoordigers van de 
werkgevers dat het nodig is de zieke werknemer zelf verantwoordelijkheid te geven. Zij 
verwachten dat de werknemer minstens de fases van een in overleg met hem 
uitgestippeld re-integratietraject aflegt en daartoe zelfs de nodige initiatieven neemt. 
Voor sommige deelnemers zou het recht op ziekte-uitkeringen gekoppeld moeten 
worden aan een dergelijke proactieve houding van de werknemer, volgens een degressief 
systeem.

Volgens een andere deelnemer is echter voorzichtigheid geboden om door 
overdreven druk geen ‘schijnaanwezigheid’ (een vervroegde werkhervatting uit vrees 
voor gevolgen) te bevorderen, wat het fundamentele recht van elke werknemer op 
ziekteverzuim in het gedrang zou brengen.

Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van de werkgevers
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Geen rol meer voor de behandelende arts?
De werkonbekwaamheid wordt vandaag vastgesteld door een arts buiten de 
onderneming, meestal de behandelende arts. Nog aan Nederlandstalige kant stellen 
enkele deelnemers zich vragen bij de meerwaarde van diens inbreng en refereren naar 
bijvoorbeeld Nederland, waar zijn tussenkomst bij de vaststelling van arbeidsonge-
schiktheid niet nodig is.

Het in België verplichte bezoek aan de behandelende arts leidt tot een bijkomende 
actor en compliceert zodoende het overleg tussen de verschillende actoren, dat de 
deelnemers aanbevelen. De huisarts kent bovendien de professionele context van zijn 
patiënt niet goed en neigt er toe om de situatie enkel vanuit diens standpunt te bekijken, 
zonder met de eventuele mogelijkheden van werkhervatting (aanpassingen, deeltijds,…)
rekening te houden. Dikwijls houdt de behandelende arts het telkens bij een verlenging 
van de ziekteduur, wat het re-integratieproces vertraagt.

Tenslotte is bekend dat sommige artsen een beetje te gemakkelijk welwillend een 
attest afleveren…

Het keurslijf van het medisch beroepsgeheim
De onderlinge informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokkenen kan stoten 
op het probleem van het medisch beroepsgeheim. Volgens sommige deelnemers wordt 
het overleg hier niet door gehinderd: het is best mogelijk dat de adviserend geneesheer, 
de betrokken werknemer, de interne arbeidsgeneeskundige dienst, de HR-afdeling, de 
preventieadviseur samen naar oplossingen zoeken zonder het medisch beroepsgeheim 
te schenden.

Andere deelnemers betreuren een te strikte interpretatie van dit medisch 
beroepsgeheim, wat bijvoorbeeld belet dat het medisch attest nuttige indicaties 
vermeldt. Het attest is te summier en laat slechts een enkel zwart/wit alternatief toe: de 
betrokkene kan ja/nee werken. Het zou voor de werkgever interessant zijn om meer te 
weten over de arbeidsgerelateerde aspecten van de arbeidsongeschiktheid, niet enkel 
met het oog op de re-integratie van de betrokkene, maar vanuit een algemener 
preventieperspectief. Het attest zou ook kunnen vermelden welke en hoeveel 
opdrachten de werknemer nog kan opnemen, evenals indien mogelijk de voorziene 
ziekteduur. Een arbeidsongeschiktheid die kort begon maar meerdere keren verlengd 
wordt, vormt een reëel probleem voor een onderneming en in het bijzonder voor een 
KMO.

Een deelnemer vernoemt in dit verband een wijziging sinds begin 2016. Bij een 
ziekteduur van langer dan een maand moet de behandelende arts nu het medisch attest 
direct naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds sturen met vermelding van de 
diagnose. Dit moet de adviserend geneesheer toelaten om sneller te reageren. Als de 
zieke werknemer aan een psychologisch probleem zoals een burn-out lijdt, mag hij de 
woning verlaten en kan hij op relatief korte termijn voor een gesprek met de adviserend 
geneesheer uitgenodigd worden om te bekijken wat zijn re-integratie al dan niet 
vergemakkelijkt. Deze nieuwe regeling lijkt een stap in de goede richting, als ze 
tenminste voldoende bekend is en correct toegepast wordt.

Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van de werkgevers
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4. Een progressieve, flexibele en goed voorbereide werkhervatting

Het belang van de menselijke factor
Of een werkhervatting slaagt en duurzaam is, hangt ook grotendeels af van de houding 
van directie en collega’s: hoe meer begrip en kennis van de achtergrond van de 
werkonbekwaamheid, hoe meer de zieke werknemer zich gesteund voelt en hoe 
gemakkelijker zijn terugkeer zal verlopen.

Hier maken de deelnemers een sterk onderscheid tussen ziekteverzuim wegens 
fysische of wegens psychologische problemen. Uit hun eigen ervaringen blijkt dat de 
tweede groep dikwijls minder goed door hun werkomgeving geaccepteerd wordt. 
Burn-out blijft een slecht bekend fenomeen dat vermoedens van misbruik oproept, 
vooral als de betrokken collega niets had laten blijken van zijn onbehagen. Dit kan zich 
overigens keren tegen werknemers die geprobeerd hebben om tot elke prijs vol te 
houden: niet alleen krijgen ze geen enkele erkenning voor hun inspanningen, maar net 
omdat ze in orde leken wordt hun plotse afwezigheid slecht begrepen en is het risico om 
bij terugkeer niet met open armen ontvangen te worden des te groter. Daarom is 
objectieve en genuanceerde informatie over burn-out, zonder taboes maar ook zonder 
clichés, aan werkgevers, HR-verantwoordelijken en zelfs aan bepaalde arbeidsgenees-
kundige diensten belangrijk.

Een overlegbenadering: aanbevelingen
• In de wetgeving vastleggen dat de re-integratie van een zieke werknemer een multi-

disciplinaire benadering en een overleg tussen de verschillende betrokkenen vraagt, 
zodat in akkoord met de werknemer een gezamenlijke visie ontwikkeld kan worden. 
Binnen (grote) ondernemingen zouden bijvoorbeeld commissies opgericht kunnen 
worden, die meerdere bevoegdheden hebben en de mogelijkheden voor werkhervatting 
bekijken.

• Onder de verschillende betrokkenen een arts belasten met een coördinerende en 
sturende rol bij het proces van re-integratie. Zijn mening over de mogelijkheden en 
voorwaarden voor werkhervatting moet voor zowel de werknemer als de werkgever 
bindend zijn.

• Een veel actievere rol voor de adviserend geneesheer, zodat hij sneller tussenkomt en  
constructief bekijkt wat de werkhervatting kan bevorderen, eerder dan negatief een 
mogelijk misbruik detecteert, vanuit een beter inzicht over de concrete mogelijkhe-
den van re-integratie op het werk.

• Een responsabilisering van de zieke werknemer: hem actief betrekken bij zijn eigen 
re-integratietraject, wat een voorwaarde zou kunnen zijn voor het recht op uitkerin-
gen voor ziekte/invaliditeit, weliswaar met respect voor het fundamentele recht op 
ziekteverzuim.

• De recente regelgeving met betrekking tot het medisch attest beter bekend maken 
en gebruiken: zonder schending van het medisch beroepsgeheim bepaalde nuttige 
informatie over het ziekteverloop aan de adviserend geneesheer en aan de werkgever 
doorgeven.

• Nader bekijken of de verplichte consultatie bij de behandelende arts of andere exter-
ne actor voor de vaststelling (en verlenging) van de arbeidsongeschiktheid behouden 
moet blijven.
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De zieke werknemer van zijn kant is beducht voor de blik en het oordeel van anderen, 
wat een werkhervatting in belangrijke mate afremt. Tegelijk voelen ondernemers zich 
dikwijls machteloos en twijfelen of ze de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid 
al dan niet zouden contacteren. Als ze contact opnemen, kan dat slecht aankomen bij 
werknemers die grote behoefte hebben om even met de werkomgeving te breken (des te 
meer als de oorzaak van de burn-out net ligt bij de verhouding met de directie); als de 
werkgever geen contact opneemt, kan de werknemer zich helemaal buitengesloten en 
geïsoleerd voelen.

Ook al bestaat er geen kant-en-klare oplossing, toch zal een onderneming een 
duidelijke strategie moeten ontwikkelen om met arbeidsongeschiktheid om te gaan:

• het tussenkader ondersteunen bij het vinden van een geschikte houding en een 
persoonsgebonden oplossing om de band met de afwezige werknemer niet te 
verliezen: een door alle collega’s ondertekend kaartje bijvoorbeeld of enkele 
mails kunnen al vermijden dat de kloof verdiept, zonder door telefonisch 
contact al te opdringerig te worden; of er aan denken om de afwezige collega, als 
zijn gezondheid het toelaat, uit te nodigen op sociale momenten als een 
Kerstfeestje of een pensioenvertrek.

• vermijden om te snel en te brutaal maatregelen te nemen met een symbolische 
waarde, die de betrokken werknemer de indruk kunnen geven dat hij niet meer 
welkom is en dat het hoofdstuk al is afgesloten (afsluiting van zijn gsm-abonne-
ment, afname van de bedrijfswagen…);

• in de mate van het mogelijke proberen om de arbeidslast van de afwezige 
medewerker te verdelen om de overige teamleden niet te zwaar te belasten: 
interne versterking, prioriteiten herzien, bepaalde opdrachten annuleren… 
Bijkomend werk door de ziekte van een collega leidt tot frustraties die bij diens 
terugkeer tot uiting kunnen komen…of geeft nog een geval van burn-out!

Ook de werkhervatting zelf moet goed voorbereid worden, opnieuw tijdens het 
overleg tussen alle betrokkenen: de werknemer zelf, zijn chef, zijn collega’s, de 
arbeidsgeneesheer, de HR-afdeling…Het tussenkader heeft best vooraf een gesprek met 
de terugkerende collega en moet hiertoe opgeleid worden. De deelnemers suggereren om 
een gedetailleerd re-integratieplan op te stellen en een vertrouwenspersoon (of een 
externe persoon) aan te duiden, die als coach voor de werknemer optreedt en nagaat of 
de concrete beloftes ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Deze voorbereidende fase 
is des te belangrijker in een context van snel evoluerende technologie en werkomgeving: 
op zes maanden tijd kan er veel veranderd zijn.

Een breder gamma aan mogelijkheden tot re-integratie
Of het gezondheidsprobleem fysisch dan wel psychisch was, een terugkeer naar dezelfde 
functie is niet altijd mogelijk. Ondernemingen moeten opener omgaan met vragen van 
werknemers die zich intern willen reoriënteren, juist ook om ziekteverzuim te 
voorkomen. Sommige bedrijven hebben een ‘Mobility Center’ (of een ‘job center’) 
opgericht, waardoor werknemers op eigen wens even kunnen experimenteren met een 
andere functie en bij tegenvallend resultaat terug kunnen keren naar hun vroegere job. 
Zoiets kost echter geld en overheidsondersteuning voor bedrijven met dergelijke 
initiatieven zou welkom zijn.
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Het is ook een kwestie van flexibiliteit en creativiteit, van meer “out of the box” 
denken en van redeneren in functie van de toekomst (wat zijn de mogelijkheden van 
deze werknemer, wat kan hij nog doen) in plaats van zich te fixeren op het verleden (wat 
kan hij door zijn gezondheidsprobleem niet meer doen?). Concreet zou bijvoorbeeld een 
oudere werknemer in een functie van mentor zijn ervaring ten dienste van zijn collega’s 
kunnen stellen.

Vooral in de dienstensector zouden de mogelijkheden van telewerk beter benut 
kunnen worden voor het geval dat de collega tijdens zijn afwezigheid bepaalde 
opdrachten kan (en wil) opnemen, zodat hij het contact met de werksfeer behoudt of 
terugvindt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan werknemers die tijdelijk een eenvoudig 
motorisch probleem hebben als een gebroken voet, wat hen niet hoeft te beletten om 
thuis wat kantoorwerk te doen. Dit kan echter ook een fase zijn in een geleidelijke 
werkhervatting na een psychisch probleem. Het impliceert dat men afstapt van een 
traditionele en verstarde ‘alles of niets’ visie op ziekte (“wie ziek is, is ziek”) en rekening 
gaat houden met tussenfases.

De re-integratie van een zieke werknemer vraagt dikwijls een aanpassing van de 
functie, op het niveau van de inhoud, de werkvoorwaarden of de werktijd. Veel bedrijven 
staan hier eerder huiverachtig tegenover, uit vrees om door een gunstregime voor de ene 
afgunst bij anderen op te wekken. Als het niet goed begrepen wordt, kan dit idee van een 
grotere flexibiliteit ook bij de vakbonden weerstand oproepen. Opnieuw kan een open 
overleg veel spanning wegnemen. De overheid zou dit kunnen faciliteren:

• door een versoepeling van de arbeidswetgeving ter bevordering van flexibele 
formules: moduleerbare deeltijds, medische halftijds, hub voor telewerk, 
tijdelijke werkhervatting of poging tot werkhervatting zonder dat een eventuele 
mislukking negatieve financiële gevolgen impliceert;

• door de toekenning van financiële (degressieve) vergoedingen aan ondernemin-
gen, die inspanningen doen om niet meer zo performante collega’s opnieuw in 
te schakelen.

Externe heroriëntering
Toch is het feitelijk zo dat de mogelijkheden voor werkhervatting bij ondernemingen 
erg variëren. KMO’s of organisaties die personeel met zeer gelijkaardig profiel 
tewerkstellen, kunnen niet altijd een andere functie voorstellen. Bovendien is er in de 
industriële sector veel minder flexibiliteit mogelijk (vaste uurroosters, teamwerk,…) dan 
in de dienstensector, waar (gedeeltelijk) telewerk soms overwogen kan worden.

Om die reden moet ook het scala aan mogelijkheden voor externe heroriëntering 
uitgebreid worden, meer bepaald door de mogelijkheden voor detachering in een ander 
bedrijf (eventueel een filiaal of een ‘zusteronderneming’ van dezelfde groep) te 
versoepelen en uit te werken. Zo verwijzen de deelnemers naar organisaties die een 
onderling akkoord hebben gesloten om personeel uit te wisselen. Zich een welbepaalde 
tijd engageren als vrijwilliger in een non-profit organisatie kan voor de betrokken 
werknemer eveneens een eerste stap zijn om een activiteit en vervolgens het werk te 
hervatten.
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Een dergelijke formule moet gestimuleerd, versoepeld en erkend worden: de latere 
beroepsloopbaan van een tijdelijk zieke medewerker moet bekeken worden vanuit een 
breder perspectief dan enkel zijn functie, zijn dienst en zelfs zijn onderneming. Andere 
suggesties van de deelnemers: pools van werknemers creëren, beter informeren over en 
afstemmen van vraag en aanbod (met name via internet); outplacementkantoren 
stimuleren om hun activiteiten uit te breiden naar de re-integratie van kort- en 
langdurig werknemers; tijdens de werkonbekwaamheid de mogelijkheid tot vorming en 
beroepsomschakeling aanbieden.

5. Ook en vooral preventie

Een individuele en collectieve verantwoordelijkheid
Hoe kunnen we ziekteverzuim voorkomen en de gevallen van arbeidsongeschiktheid 
vermijden? Dat is het laatste thema dat tijdens de beide workshops aan bod kwam.

Sommige deelnemers merken op dat je de individuele verantwoordelijkheid van 
werknemers, die soms tot misbruik van de wettelijke mogelijkheden neigen, niet mag 
omzeilen. Zo zijn er collega’s die onder het voorwendsel van een gezondheidsprobleem 
‘combinaties’ uitdenken om voordelen als een minder lastig uurrooster te bekomen. Als 
concrete maatregel ter reductie van kort ongerechtvaardigd ziekteverzuim stellen de 
deelnemers voor om in het arbeidsreglement de verplichting op te nemen dat de 
betrokkene zijn afwezigheid de ochtend zelf aan de directe chef en niet aan de 
personeelsdienst meldt. Een dergelijk minder anoniem contact kan een ontradend 
effect hebben.

Voor de meeste deelnemers ligt de toename van ziekteverzuim wegens psychosociale 
problemen echter vooral aan fundamentele kwesties van de arbeidsvoorwaarden binnen 
de bedrijfswereld. Hebben mensen die ‘er onder doorgaan’ niet een signaalfunctie (zoals 
de kanarievogels vroeger een aanwijzing waren voor een gasontploffing in de mijn)? De 
concurrentie, de prestatiewedloop, de verwachtingen van de aandeelhouders… creëren 

Een progressieve, flexibele en goed voorbereide werkhervatting: 
aanbevelingen
• een betere informatie binnen de onderneming over de specifieke problematiek van 

burn-out: openlijk durven spreken over de oorzaken, de gevolgen en verschijnselen 
om misverstanden uit de weg te ruimen.

• Een duidelijke ondernemingsstrategie om beter met situaties van arbeidsongeschikt-
heid om te gaan: een zekere band met de afwezige collega behouden, de werklast 
onder de overblijvende collega’s verdelen,…

• Meer mogelijkheden tot interne heroriëntering, ook vanuit een preventieperspectief, 
bijvoorbeeld door een ‘Mobility Center’ in een voldoende grote onderneming;

• Meer mogelijkheden tot detachering in een ander bedrijf of tot personeelsuitwis-
seling, het non-profit engagement als stap in een re-integratieproces stimuleren en 
erkennen.

• Een debat zonder taboes over nieuwe en meer flexibele arbeidsformules, om zo aan 
de betrokkenen een breed gamma aan formules op maat te kunnen aanbieden.
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een druk die de menselijke factor wegdrukt, terwijl het net de hoeksteen van een 
onderneming is. De signalen van onbehagen en stress worden niet juist opgevangen.

Veel ondernemingen behouden ook verder een voorbijgestreefde organisatiecultuur 
met een strikte hiërarchie en een top-down structuur. In een dergelijke grote 
onpersoonlijke structuur worden de werknemers niet betrokken bij de omschrijving van 
de gezamenlijke waarden en doelstellingen, die trouwens dikwijls onvoldoende 
transparant zijn. Een te hoge werkbelasting verhoogt dan nog hun malaise. Dat alles 
samen verklaart grotendeels de spectaculaire toename van ziekteverzuim door 
psychische problemen en specifiek door burn-out.

Het welzijn op het werk bevorderen
Een goede preventiestrategie moet zich kunnen baseren op objectieve gegevens. De 
vertegenwoordigers van de werkgevers betreuren nogmaals dat zij door een te 
restrictieve opvatting van het medisch beroepsgeheim en van de vertrouwelijkheid van 
de gegevens niet beschikken over nuttige informatie om preventieve maatregelen te 
nemen.

Toch hebben ondernemingen een reeks andere middelen ter beschikking om het 
welzijn op het werk te bevorderen:

• regelmatig peilen naar de verwachtingen van medewerkers, loopbaanbegeleiding 
voorzien, jaarlijkse oriënteringsgesprekken houden, een beleid van permanente 
vorming ontwikkelen,…zodat iedere medewerker tevreden is over zijn 
arbeidsvoorwaarden of zich indien nodig kan oriënteren naar een geschiktere 
functie;

• vanuit deze optiek een actievere rol toekennen aan de HR-afdeling, die zich 
vandaag dikwijls beperkt tot een zuiver administratieve functie van 
loonuitbetaling en toetsing aan de sociale wetgeving;

• goede voorbeelden uitwisselen, meer bepaald op het niveau van de sector, en aan 
benchmarking doen om zich tegenover gelijkaardige ondernemingen te 
situeren: een abnormaal hoge graad van ziekteverzuim moet een onderneming 
tot zelfreflectie stimuleren over de interne organisatie, de hiërarchische 
verhoudingen, de werksfeer,…

Een globale strategie
Een preventiebeleid moet globaal zijn en ook aspecten omvatten die het strikt 
professionele kader overstijgen. De druk die aan de basis ligt van ziekteverzuim kan ook 
voortkomen uit de hedendaagse levensstijl en de moeilijke balans tussen werk en gezin, 
onder meer door ingewikkelde mobiliteit en logistieke organisatie. Natuurlijk vallen 
privéproblemen niet onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Toch worden ze 
dikwijls willens nillens in de werksfeer ‘binnengebracht’. Men heeft er dus alle belang 
bij om daar met het oog op preventie en re-integratie rekening mee te houden.

De deelnemers bevelen aan om, nog ambitieuzer, jobs op maat te ontwikkelen en 
‘jobcrafting’ mogelijk te maken: de medewerker wordt zelf verantwoordelijk gemaakt 
en betrokken bij de omschrijving van zijn opdracht, waardoor hij zijn werk zinvoller zal 
gaan vinden. Een Nederlandstalige deelnemer gaat zelfs nog verder: waarom overwegen 
we niet om in een veel minder rigide arbeidsmarkt de verschillende statuten van 
bediende, arbeider en ambtenaar eenvormig te maken en ieder een ‘rugzak’ te geven, 
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waaruit hij tijdens zijn hele loopbaan kan putten om zijn werktijd aan te passen in 
functie van zijn gezin, zijn gezondheid of andere overwegingen? Een dergelijk systeem 
zou al bestaan in Oostenrijk en Finland.

Het is in elk geval prioritair om te investeren in preventie, dat duidelijk veel meer 
voordelen biedt dan re-integratie. Ook al moeten we proberen om de werkhervatting van 
wie uitvalt te bevorderen, mogen we vooral het welzijn van wie vandaag werkt niet uit 
het oog verliezen, om te voorkomen dat zij op hun beurt ziek worden.

Preventie: aanbevelingen
• Een nadere analyse van de organisatiestructuur van de eigen onderneming, met 

name op basis van vergelijkende studies (benchmarking), experimenteren met 
nieuwe, meer participatieve arbeidsformules die zinvoller zijn.

• Een globale visie ontwikkelen over welzijn op het werk, die ook de verwevenheid met 
het privéleven omvat.

• Vanuit deze benadering een actievere rol toekennen aan de HR-afdeling en de 
functie van deze afdeling opnieuw omschrijven.
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WERKHERVATTING NA ARBEIDSONGESCHIKTHEID/ 
INVALIDITEIT: HET STANDPUNT VAN ARTSEN

1. Inleiding
De beide workshops met de vertegenwoordigers van artsen werden gehouden op 24 en 
26 mei 2016, op een moment van uitgebreide en gedeeltelijk spontane sociale acties. De 
betogingen en stakingen bij het openbaar vervoer hebben vooral de participatie aan 
Nederlandstalige kant beïnvloed, maar ook aan Franstalige kant waren er op het laatste 
moment enkele afzeggingen. In het totaal hebben 15 artsen deelgenomen.

Twee centrale vragen werden aan de artsen voorgelegd: wat zijn de drempels die een 
re-integratie van de zieke werknemer in de weg staan? Over welke hefbomen beschikken 
we om de werknemer opnieuw duurzaam aan het werk te krijgen?

Deze samenvatting presenteert de belangrijkste bevindingen van de beide 
workshops. De aanbevelingen worden telkens bij het einde van de tekst in een kader 
samengevat. Er was een vrij brede overeenstemming tussen de Nederlandstalige en 
Franstalige deelnemers. Eventueel verschillende accenten worden in de tekst expliciet 
vermeld.

2. Voorafgaandelijke vraag: waarom dit initiatief?
Voor het begin van het eigenlijke debat geven de Nederlandstalige deelnemers blijk van 
hun verbazing en zelfs van enig wantrouwen, omdat ze de logica van dit initiatief en van 
een mogelijk vervolg niet goed begrijpen. Waarom gaat het RIZIV hen plotseling 
bevragen, terwijl het sinds meerdere jaren – en zonder overleg - maatregelen neemt die 
het stelsel van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit mee afbouwen? Ze verwijzen onder 
meer naar de beslissing van het RIZIV om de controles via de Geneeskundige raad van 
de invaliditeit (GRI) af te schaffen. In Vlaanderen is de adviserend geneesheer voortaan 
belast om de re-integratie van arbeidsongeschikten mee te ondersteunen, omdat hij zijn 
toestemming moet geven voor een toeleiding naar de GTB-diensten (‘Gespecialiseerde 
Trajectbepaling- en Begeleidingsdiensten). Zullen de controlesystemen van de 
mutualiteiten echter voldoende gewapend zijn om misbruik te voorkomen? Het is niet 
uitgesloten dat de Geneeskundige raad van de invaliditeit over enkele jaren opnieuw in 
zijn initiële functie wordt hersteld.

De overheid neemt soms lovenswaardige initiatieven om arbeidsongeschikte 
personen opnieuw in te schakelen, maar de aanpak is te versnipperd en vertoont een 
gebrek aan continuïteit. Goede ideeën worden niet uitgewerkt, budgettaire beperkingen 
brengen veelbelovende initiatieven in gevaar. Dat is in Vlaanderen bijvoorbeeld het 
geval voor de TAZ-projecten (‘Tender Activerende Zorgbegeleiding’), die zich richten tot 
werkzoekenden met medische, psychische of psychiatrische problemen en die al 10.000 
mensen hebben bereikt.

Ook de GTB-diensten waarvan hoger sprake zien hun middelen ingekort, terwijl ze 
net bewezen hebben dat ze werknemers bij hun werkhervatting efficiënt kunnen 
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begeleiden. De wachtlijsten zijn zeer lang. Men zou integendeel dit aanbod moeten 
ontwikkelen en professionaliseren.

Wanneer de pers nu schrijft over 370.000 mensen die langer dan een jaar ziek zijn, 
doet men alsof men verbaasd is en dringend naar oplossingen zoekt. Nochtans kon men 
sinds lange tijd op deze ontwikkeling anticiperen. Een aantal jaren geleden heeft het 
kenniscentrum rond arbeidsongeschiktheid van het RIZIV al een sterke toename van 
het aantal arbeidsongeschikten voorspeld tegen 2020, door het effect van de afschaffing 
van het brugpensioen, de gelijkschakeling van de pensioenstelsels tussen mannen en 
vrouwen, enz.

Meer in het algemeen heerst bij de artsen de indruk dat noch de ondernemingen, 
noch de werknemers zelf of de samenleving als geheel zich voldoende engageren om een 
werkelijke re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. Als we echt willen 
werken aan een meer inclusieve samenleving is dat echter in ons aller belang.

3. Een responsabilisering van de ondernemingen
De hedendaagse beroepsomgeving ontmenselijkt meer en meer, zo menen de 
deelnemers. Iemand maakt in dat opzicht zelfs gewag van een ‘onmogelijke opdracht’: in 
de mate dat de arbeidswereld de tendens vertoont om wie niet ziek is uit te sluiten, hoe 
zou dan iemand die nog niet helemaal genezen is het werk kunnen hervatten? Als we 
hoog performante mensen plotseling in elkaar zien zakken, is dat het signaal dat er in 
de arbeidswereld iets verkeerd loopt.

De concurrentiedruk ligt ongetwijfeld hoog, maar een goede werksfeer kan dat 
verzachten. Het ziekteverzuim ligt lager in kleine harmonieuze en hechte teams, omdat 
ieder alles doet om zijn collega’s niet in de problemen te brengen. Solidariteit en 
erkenning voor het gepresteerde werk kunnen ook minder bevredigende arbeid zoals 
schoonmaak compenseren.

Die sfeer wordt grotendeels bepaald door het tussenkader. Grote ondernemingen 
hebben echter onvoldoende oog voor een goede vorming en begeleiding van dat 
tussenkader: er zijn teveel ouderwetse ‘kleine chefs’ die arbeidsrelaties bederven en die 
dikwijls aan de basis liggen van burn-out.

Door hun interne cultuur of structuur te veranderen zouden ondernemingen op 
basis van een aantal parameters als functievereisten of persoonlijkheid van de 
medewerker kunnen detecteren wie het hoogste risico loopt op burn-out en van daaruit 
de nodige preventieve maatregelen kunnen nemen. Dit zou een van de functies moeten 
zijn van de arbeidsgeneesheer. Helaas wordt deze nu in beslag genomen door het beheer 
van de arbeidsongeschikten en heeft hij geen tijd voor preventie. Zijn opdracht is zeer 
breed en moet dus opnieuw hertekend worden: niet alleen moet hij het mogelijke 
werkaanbod voor re-integratie bekijken, maar ook nagaan of de werknemer bij 
terugkeer de uitdagingen van het werk zal aankunnen. Sommige deelnemers vragen 
zich ook af of het opportuun is dat de arbeidsgeneesheer door de werkgever wordt 
betaald: zou deze functie niet beter onder de overheid ressorteren?
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De Belgische werkgevers zetten zich niet alleen weinig in voor preventie, maar staan 
bovendien onvoldoende open voor welzijn op het werk en respecteren niet altijd de 
basisregels van ergonomie. Zo moet het schoonmaakpersoneel in sommige scholen of 
rusthuizen bijvoorbeeld werken met erg slecht materiaal, dat het risico op rugklachten 
en andere fysische problemen verhoogt. Dit probleem stelt zich ook bij de PWA’s 
(‘Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen’): voordat een huishoudelijke hulp naar 
een klant gestuurd wordt, zou het materiaal waarmee gewerkt moet worden 
gecontroleerd moeten worden op elementaire vereisten van veiligheid en hygiëne.

Volgens de artsen-deelnemers is er dus dikwijls minstens indirect sprake van een 
verantwoordelijkheid van de werkgever. Wordt een werknemer echter ziek, dan zijn de 
gevolgen voor de werkgever beperkt tot het betalen van een maand gewaarborgd 
inkomen. Daartegenover staat het Nederlandse model, waar de werkgever verplicht kan 
worden tot het doorbetalen van twee jaar loon (in sommige gevallen met een bovengrens 
van 70%). Dat stimuleert de werkgever natuurlijk om qua preventie en re-integratie 
(aanpassing van de functie, interne mobiliteit) een actiever beleid te voeren.

4. Een breder gamma aan re-integratiemogelijkheden
Een werkhervatting moet dikwijls progressief gaan, zowel in termen van tijd als van job 
inhoud. Ons systeem en onze bedrijfscultuur staan echter onvoldoende open voor 
gemengde, flexibele en veranderende formules. Veel werkgevers staan weigerachtig 
tegenover een deeltijdse werkhervatting of een medische halftijdse ongeschiktheid. Het 
gevolg is dat de overgrote meerderheid van de werknemers die 50% arbeidsongeschikt 
verklaard wordt, helemaal niet werkt. Een veel gehoorde opmerking in de professionele 
context is: ‘Ik geef er de voorkeur aan dat je langer afwezig bent, maar dat je voor 100% 
terugkomt.’  Of de betrokkenen hervatten het werk schijnbaar halftijds, met een 
werklast die feitelijk even hoog is gebleven.

Een deeltijdse werkhervatting is des te belangrijker omdat dit ook goed kan aansluiten 
bij een therapeutische aanpak, zo stelt een reumatoloog. Zo combineert de behandeling 
van lage rugklachten bijvoorbeeld twee sessies rug school per week en drie dagen werk. Die 
werkdagen vormen een integraal onderdeel van het genezingsproces en het zou zinloos 
zijn om de betrokkene tijdens deze periode volledig arbeidsongeschikt te verklaren.

Toch bestaat de beste oplossing er niet altijd in om terug te keren naar dezelfde 
functie, zelfs op deeltijdse basis. We moeten daarom de mogelijkheden van re-integratie 
uitbreiden:

• door de kansen op interne mobiliteit te benutten, al is dat ook een kwestie van 
schaalgrootte ( en daarom beperkter in een KMO) en van werkvariëteit 
(sommige ondernemingen hebben enkel gelijkaardige functies aan te bieden);

• door aan de zieke werknemer een stage, een opleiding en een heroriëntering aan 
te bieden en daarbij rekening te houden met zijn gezondheidsprobleem 
(momenteel worden deze opleidingen namelijk dikwijls gebruikt om het 
systeem draaiende te houden en gelooft niemand echt dat ze in werk zullen 
resulteren);

• door aan de zieke werknemer een tijdelijke activiteit buiten de klassieke 
arbeidsmarkt voor te stellen en hem daarvoor ook te waarderen.
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Dit alles ressorteert niet enkel onder de verantwoordelijkheid van de werkgevers. 
Het is aan de overheid om met stimulerende maatregelen deze grotere diversifiëring van 
werk te bevorderen:

• doelgerichte steun ontwikkelen, meer bepaald voor de KMO’s: net dankzij hun 
meer persoonsgerichte aanpak en de kleinere afstand tussen directie en 
personeel zijn KMO’s dikwijls beter dan grote ondernemingen geschikt om werk 
op maat aan te bieden voor werknemers na ziekteverzuim. Daarvoor is wel 
overheidsondersteuning nodig die de geringere rentabiliteit van deze meer 
kwetsbare personen compenseert;

• de verschillende regimes versoepelen: de rigiditeit van het huidige systeem leidt 
tot verstarring. De zeer strikte voorwaarden die verbonden zijn aan artikel 100 
met het risico op verlies van uitkeringen zijn hiervan een voorbeeld. De 
werknemer moet gemakkelijker van statuut kunnen wisselen (voltijds, deeltijds, 
arbeidsongeschikt/invalide, werkloos) met de garantie om op zijn vorige statuut 
te kunnen terugvallen als een poging tot werkhervatting mislukt;

• inkomensvallen vermijden: voor iemand met een handicap is het vandaag 
financieel  interessanter om helemaal inactief te zijn dan om beperkt te werken, 
omdat hij zijn integratietegemoetkoming kan verliezen;

• het kostenverschil tussen twee deeltijdse functies en een voltijdse functie 
dichten: die verschillende kostprijs is voor werkgevers een demotiverend 
element.

5. Afwezige werknemers: een grote heterogeniteit aan situaties en factoren
Al komt flagrant misbruik zelden voor, toch nestelen werknemers zich soms in hun 
statuut van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en rekken ze de situatie: ze ondergaan de 
voorgeschreven medische onderzoeken niet, stellen consultaties abnormaal lang uit, 
surfen van de ene arts naar de andere. Dit gedrag wordt bevorderd door het gebrek aan 
overleg tussen de verschillende betrokkenen.

De (nieuwe) wet die ontslag na werkhervatting gemakkelijker maakt, kan de 
terugkeer naar het werk stimuleren, maar tegelijk ook verschuiven en net het 
ziekteverlof verlengen.

Ook het financiële aspect kan de werknemer al dan niet motiveren om weer aan de 
slag te gaan. Soms is de uitkering van de mutualiteit, na aftrek van kosten - onder meer 
van kinderopvang - financieel gunstiger dan het loon. Soms zet net het inkomensverlies 
iemand geforceerd aan tot een vervroegde terugkeer. Bij deze overwegingen gaat het niet 
altijd zozeer om het hoogste, dan wel om het meest zekere inkomen.

De misleidend gunstige voorwaarden van bepaalde verzekeringen voor 
‘gewaarborgd inkomen’ kunnen ook remmend werken. Tegelijk sluiten de meeste van 
deze verzekeringen formeel psychische problemen van dekking uit (evenals andere 
ziektebeelden, die op de toelatingslijst als antecedent vermeld werden). Dit vormt een 
bron van frustratie voor de werknemer die zijn premies betaalde en leidt tevens tot 
verarming die weer de ziekteproblematiek versterkt, want financiële onzekerheid is een 
factor van geestelijke labiliteit. Dit type verzekeringen zou tenminste voor een beperkte 
periode psychologische problemen moeten dekken, ook voor de zelfstandigen, zodat 
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deze personen een betere toegang tot zorg krijgen en hun gezondheid er niet op 
achteruit gaat.

We moeten ook rekening houden met de grote heterogeniteit van de groep 
arbeidsongeschikte mensen. Er zijn zeer grote verschillen niet alleen tussen de fysische 
en de psychische problematiek, maar binnen deze laatste categorie ook tussen de direct 
arbeidsgerelateerde problemen (vooral burn-out) en complexere en diepere problemen 
(psycho-organische problemen, psychoses). Het spreekt vanzelf dat de re-integratie dan 
telkens een verschillende benadering vraagt. Burn-out vraagt vooral een aanpak van de 
arbeidsvoorwaarden in de onderneming of de afdeling waar de betrokkene werkt. Wie 
lijdt aan een complexere psychiatrische problematiek heeft eerder nood aan de creatie 
van een aangepast werk op maat. Veel van deze mensen willen inderdaad graag hun 
steentje bijdragen aan de samenleving en betaald werk kan een belangrijk element zijn 
in de therapie. Vandaag interesseert niemand zich voor hen en blijven ze over het 
algemeen aan de zijlijn.

In socio-economisch achtergestelde gebieden kan het statuut van arbeidsongeschikt-
heid/ invaliditeit deels ook een breder probleem verhullen van tekort aan kwalificaties 
en gebrekkige toegang tot de arbeidsmarkt. Een deelneemster telt onder haar patiënten 
17% gevallen van verlengde werkonderbreking, waarbij volgens haar amper een kwart 
kans maakt op werkhervatting, mits aangepaste ondersteuning (die vandaag dikwijls 
ontbreekt – zie verder). Bij de overige patiënten is het perspectief op terugkeer door een 
combinatie van factoren – algemenere psychiatrische problematiek, socio-economische 
problemen, zeer laag opleidingsniveau- veel onzekerder.

6. De ontbrekende schakel tussen de eerste en tweede lijn
Tijdens de workshops met de artsen kwam vanzelfsprekend ook de medische dimensie 
en de rol van de zorgverlener bij werkhervatting uitgebreid aan bod.

De huisarts is gewoonlijk de ‘toegangsdeur’ van het ziekteproces. Ook hij moet mea 
culpa slaan: sommige artsen verlenen veel te laks een attest. Gedeeltelijk door 
tijdsgebrek dat hen belet de situatie nader te analyseren, gedeeltelijk door een 
belangenconflict omdat ze per prestatie betaald worden. Een arts getuigt dat hij 
inderdaad patiënten verloren heeft omdat hij geen attesten uitschreef die volgens hem 
niet gerechtvaardigd waren.

Een diagnose stellen en de arbeidsongeschiktheid constateren zijn twee weliswaar 
verwante maar verschillende handelingen: het ene hoeft niet noodzakelijk tot het 
andere te leiden, zoals een verstuiking iets anders betekent voor een arbeider dan voor 
een bediende. Het is niet zeker of alle artsen dat onderscheid hanteren en of hun 
vorming of bijscholing daar voldoende aandacht aan besteedt.

Meer in het algemeen wijzen de deelnemers op het gebrek aan opleiding over de 
problematiek van arbeidsongeschiktheid, zowel op universitair niveau als bij de 
beroepsverenigingen. Toch gaat het om een complexe materie, die een steeds grotere 
maatschappelijke en individuele impact heeft. Zou een opleidingsaanbod voor artsen en 
andere professionele betrokkenen niet wenselijk zijn?
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De diagnose zou een instrument moeten zijn voor het overleg tussen alle betrokken 
zorgverleners. Dat is momenteel niet het geval. Het medische attest beperkt zich 
dikwijls tot een summiere aanduiding als ‘burn-out’ of ‘psychische decompensatie’. De 
behandeling van de patiënt blijft op de eerste lijn, hoewel onder die primaire diagnose 
mogelijk andere ziektebeelden of oorzaken (stress, persoonlijkheidsproblemen, 
relatieproblemen…) schuilgaan die met het oog op werkhervatting een gespecialiseer-
dere behandeling vragen.

Als er ondanks alles tussen eerste en tweede lijn gekoppeld wordt, gebeurt dat enkel 
chronologisch: de huisarts stuurt zijn patiënt naar een specialist zoals bijvoorbeeld een 
psychiater, die vervolgens aan de slag gaat en de huisarts van dit geval ontheft. Dat kan 
voor de huisarts frustrerend zijn, omdat hij zich soms sterk ingezet heeft om deze 
‘moeilijke’ patiënt op te volgen. Bovendien wordt de behandeling uitgesteld omdat er 
iedere keer zo goed als van nul begonnen moet worden. Iedere verlenging vermindert 
echter de kans op werkhervatting.

Deze slechte koppeling tussen eerste en tweede lijn blijkt volgens de Nederlandstalige 
deelnemers overduidelijk bij de GTB-trajecten. Dikwijls wordt relevante informatie 
waarover sommige zorgverleners beschikken niet benut en moet de patiënt in een 
dergelijk traject nutteloos een hele reeks testen en onderzoeken ondergaan. Dat leidt 
niet alleen tot tijdverlies en langere wachtlijsten maar werkt ook demotiverend, 
waardoor potentiële kandidaten afhaken.

Kortom, de veelbesproken interdisciplinariteit is in realiteit meer theorie dan 
praktijk. We moeten interdisciplinariteit omdenken in termen van supervisie en 
overleg eerder dan van chronologische opvolging en echte therapeutische netwerken 
opzetten. Voor een huisarts kan het nuttig zijn om een referentiepersoon te hebben tot 
wie hij zich kan wenden: een psychiater bijvoorbeeld, bij wie hij af en toe te rade kan 
gaan over medicatie, zonder dat deze daarom het betreffende geval naar zich toe trekt. 
Bovendien zouden specialisten los van individuele gevallen een meer theoretische steun 
kunnen bieden aan teams.

De diagnose zou ook duidelijker moeten specifiëren of het gezondheidsprobleem 
verband houdt met het werk dan wel van algemenere aard is.  Als de psycholoog of de 
psychiater een aangepaste begeleiding moet voorstellen, zou het nuttig zijn dat hij over 
een duidelijk mandaat beschikt: wat wordt er van hem verwacht om de persoon te 
helpen weer aan het werk te gaan? Welke impact hebben psychologische problemen 
precies op de werkhervatting?

7. Meer overleg tussen arbeid en zorg
De deelnemers pleiten niet alleen voor meer interdisciplinair overleg tussen de 
zorgverleners, maar ook voor meer overleg tussen de professionele context en de 
zorgverlening. Direct bij het begin van de arbeidsongeschiktheid worden volgens hen in 
België de beide milieus ontkoppeld: van de ene dag op de andere wordt de werknemer 
een patiënt. Het proces van re-integratie zou versneld worden als de verschillende 
actoren uit hun isolement komen en aan tafel gaan zitten om informatie uit te wisselen. 
Er is een globale aanpak nodig!
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Daarom moet het overleg tussen de behandelende arts, de adviserend geneesheer en 
de arbeidsgeneesheer gestimuleerd worden, zodat ze tot een gezamenlijke visie komen 
die zowel met de gezondheid van de werknemer als met zijn werkomgeving rekening 
houdt. Bij een complexe problematiek met bijkomende gezinsproblemen, sociale en 
financiële aspecten is het dikwijls nodig om ook andere zorgverstrekkers als een 
maatschappelijk werker in te schakelen. Moderne technologie als videoconferentie kan 
dit overleg faciliteren en tijdsgebrek verminderen. Toch gaat er niets boven het 
persoonlijke contact en dat moet zoveel mogelijk de voorkeur krijgen. In elk geval 
moeten deze overlegmomenten als volwaardige prestatie erkend en vergoed worden. De 
bijkomende kosten zullen ruimschoots gecompenseerd worden door de besparingen, die 
het overleg voor het budget van de arbeidsongeschiktheid zal opleveren.

Tegelijk is het essentieel dat het overlegproces versneld wordt en meer dynamiek 
krijgt. Er wordt opnieuw verwezen naar Nederland, waar de arbeidsgeneesheer al na 15 
dagen ziekteverzuim tussenkomt en werknemer, werkgever en zorgverlener met elkaar 
in contact brengt. Bij ons overheerst de indruk dat de adviserend geneesheer zeer laat de 
arbeidsongeschikte werknemer oproept en dan ineens moet beslissen of de betrokkene 
ja dan nee in staat is om het werk te hervatten.

Meerdere Franstalige deelnemers uiten hun verbazing over een zeker fatalisme bij 
de adviserend geneesheer. Twee voorbeelden:

• tijdens een studiedag sprak een adviserend geneesheer bij een geval van een 
eenvoudige breuk van het ellebooggewricht over een normale ziekteduur van 
drie maanden, terwijl er over het algemeen uitgegaan wordt van een termijn van 
zes weken als ruim maximum; 

• een arts verlengt het attest bij een twijfelgeval van een patiënt, van wie hij 
vermoedt dat hij zijn gezondheidsprobleem overdrijft, in de overtuiging dat er 
binnenkort toch een oproep vanwege de adviserend geneesheer volgt. Maar er 
gebeurt niets…

De Nederlandstalige deelnemers benadrukken eerder dat de controlefunctie van de 
adviserend geneesheer voor psychologisch kwetsbare patiënten bedreigend kan 
overkomen. Sommigen durven zelfs niet op controle te gaan met alle mogelijke gevolgen 
voor hen. Er kunnen ook andere controles zijn: de verzekering, de arbeidsgeneesheer,… 
opnieuw zonder enige vorm van overleg. De focus ligt op de soms nutteloze controles en 
niet op het zoeken naar oplossingen samen met de patiënt.

8. Een schokkend gebrek aan hulpverlening
Het gebrek aan hulpverlening is een ander aandachtspunt. Deze diensten zijn te weinig 
toegankelijk, niet enkel om financiële redenen, maar ook omdat ze over het algemeen 
overbelast zijn. Soms moet je maanden wachten op een consultatie met een psychiater. 
In afwachting van een behandeling door de specialist heeft de arts van de eerste lijn 
dikwijls geen andere keuze dan medicatie voor te schrijven.

Sommige deelnemers wijzen op een indirect gevolg van de overbelasting van 
psychologische diensten: de opkomst van een echte informele ‘markt’, een alternatief 
circuit met een wildgroei aan zelfverklaarde experts in burn-out en aan coaches van 
allerlei soort met dikwijls twijfelachtige expertise.
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Een ander voorbeeld zijn de rugscholen, waar je al snel met een wachttijd van zes 
maanden moet rekenen. Toch is net een rugschool de meest werkzame en lonende 
behandeling voor lage rugklachten, naast burn-out de grootste oorzaak van 
werkonbekwaamheid.

Tot slot kan ook de overbelasting van bepaalde ziekenhuisdiensten het ziektever-
zuim verlengen: soms moet een attest enkel verlengd worden wegens een afspraak voor 
een radiologie, scan of ander onderzoek. En zoals gezegd is tijd een sleutelelement bij de 
re-integratie van een zieke werknemer.

9. Twee discussiepunten
In beide workshops komt het naar aanleiding van een concrete suggestie van een 
deelnemer tot een interessant en diepgaand debat.

De Nederlandstalige groep gaat nader in op de respectievelijke rol van de 
behandelende arts, de werkgever en de werknemer in het re-integratietraject, meer 
bepaald bij burn-out. Een deelnemer suggereert om de werkgever zo vroeg mogelijk bij 
het proces te betrekken. Omdat een dergelijk contact voor een zorgverstrekker delicaat 
ligt, kan de werkgever via de patiënt gecontacteerd worden. Zo ontstaat een vorm van 
informele samenwerking die een kader uitzet, waarbinnen men het dan eens wordt over 
waar men naartoe wil en hoe dat concreet wordt aangepakt. In het begin zal de situatie 
vooral bekeken worden vanuit het perspectief van de patiënt en zal het accent liggen op 
zijn behoeften (zorg, fases van rust en herbronning). Beetje bij beetje kan echter het 
perspectief van een geleidelijke terugkeer naar het werk overwogen en besproken 
worden. De arts heeft ook een functie van coach. Hij bereidt een terugkeer naar het werk 
voor en begeleidt de werknemer, waarbij hij zowel rekening houdt met diens 
gezondheidsevolutie als met de concrete mogelijkheden voor professionele en sociale 
re-integratie. Deze arts beschouwt de arbeidsongeschiktheid vanaf het begin als een 
tijdelijke situatie, beperkt tot een realistische termijn, en communiceert dit ook 
duidelijk aan zijn patiënt.

Deze visie wordt door andere deelnemers genuanceerd of tegengesproken:
• het contact moet niet direct met de werkgever maar via de arbeidsgeneesheer 

verlopen en het is bijna pervers om de patiënt bij dit proces een bemiddelende rol 
te laten spelen;

• deze werkwijze kan goede resultaten opleveren bij kleinschalige ondernemin-
gen, maar is veel moeilijker te organiseren bij grote multinationale groepen.

Er wordt vooral gewaarschuwd voor het risico op rolverwarring. De deelnemers 
geven er de voorkeur aan dat de arts die de arbeidsongeschiktheid constateert niet de 
persoon is die over werkhervatting spreekt (en eventueel dreigt met het niet verlengen 
van het ziekteattest). Het gaat hier om een essentieel element in de arts-patiënt relatie. 
De behandelende arts moet bovenal in therapeutische zin een bondgenoot blijven van de 
patiënt. Als de patiënt de indruk krijgt dat de arts aanstuurt op snelle werkhervatting, 
wordt de vertrouwensrelatie die essentieel is voor elke behandeling teniet gedaan. In het 
kader van een ruimer overleg kan er echter wel een andere zorgverlener zijn die met het 
zwaard van Damocles van het einde van het werkonbekwaamheid zwaait.
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Aan Franstalige kant komt er een discussie op gang of het mogelijk en opportuun 
zou zijn om een consensus te bereiken over de standaardduur van behandeling voor 
courante ziektebeelden. Een dergelijke consensus zou volgens een deelnemer namelijk 
de veelgevraagde overlegformule dichterbij brengen. Omdat iedereen lijdt aan 
tijdsgebrek, zou de – in  dat geval verplichte – overlegprocedure misschien pas gestart 
moeten worden als blijkt dat het ziekteverzuim de voor een bepaald symptoom 
‘normaal’ geachte termijn overschrijdt? 

Sommige deelnemers vinden het voorstel interessant, anderen staan eerder 
afwijzend. Is een consensus over type-termijnen realistisch? Wat met gevallen van 
meervoudige pathologie, onverwachte complicaties of buitengewone situaties? (Men 
haalt het voorbeeld aan van iemand die aan neuropathie leed en die een jaar lang 
oefende om de straat over te steken: hoe kan je een dergelijk geval in een schema duwen?) 
Bovendien is voorzichtigheid geboden voor de perverse effecten van een dergelijk 
systeem, dat sommige patiënten zouden kunnen gaan interpreteren als ‘ik heb recht op 
zoveel dagen ziekteverlof’.

Belangrijkste aanbevelingen
Op overheidsniveau:
• de bestaande projecten die hun nut bewezen hebben (zoals de GTB-diensten en de 
• TAZ-projecten aan Vlaamse kant) niet afschaffen, maar integendeel uitbouwen en 

professionaliseren;
• een antwoord bieden op het gebrek aan toegankelijkheid van zorg, zoals de overbelas-

ting bij psychologen en rugscholen;
• een systeem overnemen dat de werkgever meer verantwoordelijkheid geeft (het 

‘Nederlandse model’) door de termijn van gewaarborgd loon te verlengen;
• de verschillende stelsels soepeler maken, de overgang van het ene statuut naar het 

andere vergemakkelijken, met de mogelijkheid tot werkhervatting zonder negatieve 
financiële gevolgen;

• stimuli verlenen voor de creatie van een aangepast werkaanbod, meer bepaald in 
KMO’s, voor mensen die zich nog nuttig willen maken maar zich niet of niet meer 
op de klassieke arbeidsmarkt kunnen integreren;

• een opleidingsaanbod uitwerken over de problematiek van arbeidsongeschiktheid/
invaliditeit voor alle betrokken (toekomstige) professionele zorgverleners.

Op ondernemingsniveau:
• een echt preventiebeleid voeren: vorming van het tussenkader, detectie van risi-

cofuncties, sensibilisering voor meer welzijn op het werk, respect voor de basisregels 
van ergonomie;

• het gamma aan mogelijkheden tot re-integratie uitbreiden: op medisch voorschrift 
halftijds werken, vorming, heroriëntering, interne mobiliteit, vrijwilligerswerk…;

• de clausules van sommige verzekeringen voor gewaarborgd inkomen herzien: 
overmatig gunstige financiële voorwaarden vermijden, in ruil echter wel een bredere 
dekking voorzien, meer bepaald voor psychologische problemen.
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Op het niveau van de zorgverlener:
• de diagnose tot een instrument maken dat het overleg tussen de betrokken zorgver-

leners vergemakkelijkt en ieder een duidelijk mandaat geeft met het oog op werkher-
vatting;

• therapeutische netwerken opzetten, een echte multidisciplinaire en gezamenlijke 
benadering ontwikkelen, waarbij goed en zonder onnodig tijdverlies teruggekoppeld 
wordt tussen de eerste en tweede lijn.

Algemeen :
• het contact tussen de professionele context en de zorgverlening stimuleren, zeer snel 

een overlegproces op gang brengen dat de verschillende betrokken actoren aanzet tot 
een gezamenlijke visie over de mogelijkheden tot werkhervatting.

Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van artsen
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WERKHERVATTING NA ARBEIDSONGESCHIKTHEID/ 
INVALIDITEIT: HET STANDPUNT VAN ARTSEN 
EN WERKGEVERS (GEMENGDE FOCUSGROEPEN)

1. Inleiding 
Het RIZIV drukt bij monde van Saskia Decuman dank uit voor de inzet van de 
deelnemers aan de eerste twee workshops. De opkomst vanuit de werkgevers en de 
artsen wordt door het RIZIV ervaren als een enorm succes. De verslagen daarover 
werden in detail geanalyseerd door haar en het diensthoofd van RIZIV-artsen. De 
intermediaire rapporten geven duidelijk de percepties weer van de mensen van het 
terrein. Dat is heel belangrijk voor het RIZIV. Op basis van deze rapporten wil het RIZIV 
een aantal punten en topics verder uitklaren.

Na de intermediaire rapporten over de focusgroepen met werkgevers en artsen rond 
de thematiek van de ongeschiktheid op het werk, wilde het RIZIV in dialoog gaan met de 
betrokken groepen samen met als doel:

• Het uitklaren en verdiepen van discussiepunten rond 
- Attesten (melding van ziekte, medisch certificaat, …)
- De communicatie tussen werknemer, werkgever en arts (arbeidsgeneesheer, 

huisarts, ziekenfondsarts, specialist, …)
- Biomedische erkenning 
- Toegelaten werkhervatting

• Of ze voldoende op de hoogte zijn van de huidige wetgeving? Wat zijn de 
percepties die er bij werkgevers en artsen leven. Waar liggen knelpunten en 
verbeterpunten? 

• Hoe kan de holistische visie, waarvan sprake in het Koninklijk Besluit, in de 
praktijk worden geïntegreerd? 

2. Enkele algemene reacties tijdens de kennismakingsronde

Over het KB
• In het huidige KB wordt al een gedeeltelijke oplossing gegeven met betrekking tot de 

communicatie en de rol van de werkgever/arbeidsgeneesheer. Via de eigen 
arbeidsgeneeskundige dienst, met eigen arbeidsgeneesheren, was het in het 
verleden zeer moeilijk om contact op te nemen met de arbeidsongeschikte 
werknemer, zeker als die laatste daar niet zijn goedkeuring voor gaf. In het nieuwe 
KB is het ingepast dat die contacten daar wel gaan zijn op initiatief van de 
arbeidsgeneesheer.

• Er wordt in het nieuwe KB meteen al een belangrijk onderscheid gemaakt tussen mensen 
met en zonder arbeidsovereenkomst. Voor mensen zonder arbeidsovereenkomst 
neemt de adviserend geneesheer de touwtjes in handen. Hij/zij is degene die 
contacten heeft met de verzekerde, en hij/zij zal zich in verbinding stellen met de 
VDAB, en andere diensten... om aan de re-integratie te werken van zodra dit vanuit 
medisch oogpunt opportuun is. De adviserend geneesheer moet de inschatting 
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maken of integratie in het arbeidscircuit nog mogelijk is en vanaf wanneer.  
Het sterke aan het KB is dat voor mensen met een arbeidsovereenkomst de link met 
de werkvloer wordt gemaakt (met de instemming van de werknemer). Het is 
inderdaad de bedoeling dat de arbeidsgeneesheer nauwer betrokken wordt en dat 
hij/zij de match kan maken tussen de gezondheidstoestand, de huidige functie, 
potentiële nieuwe functies in het bedrijf etc. De verzekerde heeft op deze manier 
sneller een zicht op de vooruitzichten die men hem aanbiedt: is een re-integratie 
mogelijk of zijn er helemaal geen mogelijkheden op werkhervatting binnen het 
bedrijf …  
Dit brengt voor bepaalde sociale partners enige bezorgdheid met zich mee. Er wordt 
gesteld dat er veel meer ontslagen zullen komen door medische overmacht. Maar 
het attest arbeidsongeschiktheid wordt nog altijd gevolgd door een analyse van de 
adviserend geneesheer : is er vanuit het medische oogpunt werkhervatting 
mogelijk? Kan dit spontaan of is er een duwtje in de rug nodig? Of is er helemaal 
geen sprake van een mogelijke werkhervatting. 
De boodschap van het KB is zeker niet om een zwart-wit verhaal te brengen, maar 
om de diverse partners meer slagruimte te geven en ook mogelijkheden voor 
overleg. Hoe de implementatie in de praktijk zal plaatsvinden, zal de toekomst 
uitwijzen. 
Het KB benadrukt toch wel op een formelere manier dat er een communicatie 
tussen de drie centrale artsen (behandelende arts, adviserend geneesheer en 
arbeidsgeneesheer) nodig is, terwijl dit vroeger veel vrijblijvender was. 

• Voor de kmo’s, die werken met externe geneeskundige diensten kan dat eventueel 
nog wel problemen geven.

• Een deelnemer wenst toch de impact van het Koninklijk Besluit te nuanceren. Er zit 
daarin veel vrijblijvendheid en er wordt toch wel kort door de bocht gegaan door te 
stellen dat bedrijfsartsen nu meer mogelijkheden hebben om contact op te nemen 
met de adviserend geneesheer en de behandelende arts. Er staat nog altijd in het KB 
‘mits toestemming van de werknemer’. Is er dus wel iets veranderd ten opzichte van 
vroeger? Hij kan begrijpen dat cultuurwijziging moeilijk van bovenuit valt op te 
leggen en dat een zekere graad van vrijheid nodig is om veranderingen in gang te 
zetten. Aan de andere kant, er is in de wet niets dat voorziet dat een werkgever iets 
preventiefs moet doen rond burn-out. Het is vrijblijvend of hij zijn 
verantwoordelijkheid neemt of niet neemt. Het verzoek dat een arbeidsgeneesheer 
richt aan de werknemer om een re-integratietraject op te starten is ook vrijblijvend. 
Er staat nergens in de wet wat er moet gebeuren als de werknemer dat verzoek naast 
zich neerlegt. Ook of de werkgever mee wil instappen in re-integratie is vrijblijvend. 
Het mag op termijn niet blijven bij vrijblijvendheid. Op zeker ogenblik moeten er 
meer dwingende maatregelen komen.

Een culturele change
• We zetten de laatste jaren een culturele change in wanneer we nadenken over werk, 

gezondheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het is niet langer het 
zwart-wit-verhaal van tien jaar geleden. Er zijn nu veel meer tussenschakeringen 
tussen ziek zijn of niet ziek zijn. Dat is een positief verhaal. Vooral de omslag van 
ziekte naar competentie is een belangrijke evolutie.
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• In een aantal bedrijven is toch een omslag aan de gang, waarbij men ziekteverzuim 
veel pro-actiever wil aanpakken. In plaats van een afwachtende houding aan te 
nemen zoals vroeger waarbij de werkgever het seintje van de werknemer afwachtte 
wanneer die zou terugkomen.

• Dit wordt bevestigd door een andere deelnemer die stelt dat wat betreft re-integratie 
veel werkgevers niet hebben gewacht op de wetgeving. Ze zijn zelf initiatieven 
gestart om trajecten op te zetten, contact te houden met langdurig zieken en 
re-integratie te faciliteren. We zitten nu in een fase waarbij er langs de ene kant 
moet rekening worden gehouden met het nieuwe kader van het KB. Een eerste 
reactie is dat het zeer administratief, procedureel en relatief ‘zwaar’ is. Langs de 
andere kant veroorzaakt de nieuwe wetgeving ook een reactie van wantrouwen, 
zowel van de kant van de vakbonden, als op niveau van human resources: er heerst 
enige bezorgdheid over het feit dat het KB wordt misbruikt om ontslagen te 
vergemakkelijken. Dit komt bovenop de grote golf van herstructurering die bv. in 
de financiële sector aan de gang is, ook op HR-vlak. 

• Er worden vragen geformuleerd over de toepassing van de nieuwe wetgeving en hoe 
die in de praktijk (ook door het RIZIV) zal worden toegepast. 

• De bedrijfsarts krijgt steeds meer een rol toebedeeld in re-integratietrajecten. Dat is 
een nieuwe rol voor deze artsen en zij zijn daar niet altijd op voorbereid. Het is 
nuttig om hierover ervaringen uit te wisselen tussen collegae.

• Voor mensen die heel lang afwezig zijn, kan het gebeuren dat hun oorspronkelijke 
positie gewoon niet meer bestaat, of heel sterk is geëvolueerd en een andere inhoud 
heeft gekregen. Dat kan re-integratie in de weg staan. De vrees bij de vakbonden is 
dat werkgevers dit als een omzeiling kunnen gebruiken om sommige mensen niet 
langer te re-integreren. 

• Met name voor psychiaters is er bijkomende opleiding en sensibilisering nodig rond 
de problematiek van arbeidsongeschiktheid. Bovendien moeten er betere 
instrumenten worden ontwikkeld rond re-integratie en hoe dit parallel kan 
verlopen met het behandelingstraject. Er zijn rond die problematiek binnen de 
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie al twee studiedagen georganiseerd. Maar ook 
naar de eerstelijn gezondheidszorg zijn daarover initiatieven nodig. 

• Rond artikel 100 is een interessante evolutie aan de gang: waar ziekenfondsen 
aanvankelijk laks zijn geweest en jaren hebben laten gedijen op de hangmat van de 
invaliditeit, hebben ze nu toch het initiatief genomen om medisch adviseurs niet 
langer alleen controles te laten doen, maar hen mee naar oplossingen te laten 
zoeken en mensen te stimuleren om te re-integreren. Dat is een zeer grote stap in de 
goede richting. 

• De problematiek rond afwezigheid op het werk wordt in feite toch best opgesplitst 
in twee deelgebieden. Iemand die afwezig is op het werk omwille van een psychische 
problematiek (in casu burn-out) vraagt toch een andere aanpak dan voor iemand die 
ziek is omwille van een somatisch probleem. 
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3. Thematische bespreking van vier topics: attesten, biomedische erkenning, 
toegelaten werkhervatting, communicatie

1. Attesten
Hoe het RIZIV de boodschap van het intermediaire rapport begrepen heeft
Tijdens de eerste focusgroepen, met uitsluitend werkgevers en uitsluitend artsen, is het 
voorschrijven van arbeidsongeschiktheid aan bod gekomen. Nu gebeurt dit voor elke 
vorm van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts. De arts van het 
ziekenfonds erkent vervolgens al dan niet deze arbeidsongeschiktheid. Zowel de artsen 
als de werkgevers geven aan dat deze manier van werken zijn nadelen heeft. Voor de 
artsen: vaak is er een gebrek aan tijd om dit goed te doen, arbeidsongeschiktheid is 
moeilijk in te schatten (bv. wegens geen kennis van de jobinhoud en het dagelijkse reilen 
en zeilen op het bedrijf), er is een potentieel conflict of interest.  De vraag is of een 
behandelende arts ook eigenlijk wel de functie van ‘controlerende’ arts kan uitoefenen. 
In de zin dat deze arts niet alleen behandelt, maar ook beslist wanneer iemand opnieuw 
aan het werk kan gaan. Is dit te rijmen met de vertrouwensrelatie die er is tussen 
behandelende arts en patiënt? Etc. 

Maar ook voor de werkgevers zijn er nadelen. Het huidige systeem maakt 
communicatie moeilijker, er is vertraging in het proces... 

Waarover het RIZIV van gedachten wilde wisselen 
Is de weg via het attest ‘arbeidsongeschiktheid’ altijd wel nodig? Kan onder bepaalde 
omstandigheden, of in bepaalde situaties de werknemer zijn/haar arbeidsongeschikt-
heid niet beter zelf melden aan de werkgever? Is dat in de praktijk mogelijk en onder 
welke voorwaarden? Moet de arbeidsgeneesheer daar een rol in krijgen? Kan een 
melding eventueel nadien worden gevalideerd door de adviserend geneesheer? In het 
huidige KB wordt daarover geen uitspraak gedaan.

Discussie
• De deelnemers aan de Franstalige gemengde focusgroep gaan ervan uit dat de 

behandelende arts nog steeds het best geplaatst is om de primaire arbeidsonge-
schiktheid vast te stellen. Het is echter bij het verlengen van die ongeschiktheid dat 
deze arts problemen ondervindt. Wat als de arbeidsongeschiktheid voortkomt uit 
relationele problemen op het werk of uit een te hoge werkbelasting? Dat zijn geen 
strikt medische elementen. Daarom zijn de criteria voor arbeidsongeschiktheid 

Samenvattend
• Iedereen is het erover eens dat er veranderingen aan de gang zijn, zowel op het 

terrein als op wetgevend vlak. Dit heeft geleid tot een meer genuanceerde visie en 
een meer proactieve benadering van langdurige arbeidsongeschiktheid. Er beweegt 
duidelijk iets. 

• Hoewel sommigen het huidige kader nog te vrijblijvend vinden en de administra-
tieve procedures als log en zwaar ervaren, erkent en versterkt het KB deze positieve 
evolutie. 

• De uitvoering roept echter nog vragen op en heeft gevolgen op het werkveld waarmee 
men moet rekening houden. Onder andere over de rol van de arbeidsgeneesheer. 
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niet altijd dezelfde in alle gevallen van werkonbekwaamheid. Bij verlenging van de 
arbeidsongeschiktheid is het dan ook beter om een collegiale beslissing te nemen, 
waarbij niet alleen het advies van de behandelende arts in aanmerking worden 
genomen (als stem van de patiënt), maar ook die van de adviserend arts van het 
ziekenfonds en die van arbeidsgeneesheer (die het best op de hoogte is van de 
situatie in het bedrijf).  

• Zelfs wanneer het medische probleem zuiver van fysieke aard is, kan een dergelijk 
overleg nuttig zijn. Onder meer om na te gaan of een aangepaste functie binnen het 
bedrijf mogelijk is. Dat vermijdt ‘alles of niets’-beslissingen. Bijvoorbeeld een 
persoon met chronische rugpijn kan misschien worden ingezet in een meer 
administratieve functie.

• Een deelnemer oppert de mogelijkheid dat in het attest ook een of andere  
‘prognose’ wordt weergegeven, alsook de kans dat de werknemer sowieso ooit terug 
komt werken. Voor sommige ziektebeelden kunnen artsen zonder probleem de kans 
inschatten of iemand nog ooit zal kunnen werken.

• Bij psychische aandoeningen is het verre van evident om snel in het ziektetraject 
reeds te bepalen of iemand ooit nog terug naar de werkvloer kan. Het kan soms echt 
nog alle kanten uitgaan. Zelfs na een jaar. 

• Het ‘contact met de werkgever toegestaan’ is men op dit ogenblik aan het bekijken. 
Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de werknemer dat zelf aanduidt op het attest 
dat hij/zij mee indient. Maar dat moet wel juridisch allemaal ingedekt worden en de 
vraag is of de juridische implicaties goed zijn afgedekt bij de implementatie van het 
KB.

• Er moet een cultuurswitch komen. Voor vele artsen is het attest een bewijs/een 
bescherming van de patiënt dat die niet mag werken. In de meeste gevallen is dat 
gerechtvaardigd. Bv. omdat de behandeling nog bezig is en teveel neveneffecten 
geeft om werken mogelijk te maken. Vandaag, met de huidige attestering weet je 
over het waarom van de arbeidsongeschiktheid niks. Dat attest is zwart-wit, 
bekwaam-onbekwaam, zonder enige bijkomende informatie. Wat de werkgever 
graag wil weten, zeker wanneer die arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, is hoe de 
prognose eruit ziet. Is er een mogelijkheid dat deze werknemer er volgende week 
opnieuw is, of volgende maand, of is de kans klein dat hij/zij ooit nog komt werken 
en moet ik naar een vervanging uitkijken? Nu weet die werkgever niets, hij komt 
dan bij de arbeidsgeneesheer terecht met een vraag naar informatie over die 
werknemer. Met andere woorden, als men wil nadenken over een aanpassing van 
het attest aan de behoeften/wensen van alle betrokkenen, dan mag men zeker het 
belang van de werkgever daarin niet vergeten. Er is natuurlijk het probleem van de 
privacy en het beroepsgeheim. Dat de pathologie gedeeld wordt met de adviserend 
geneesheer, geen probleem. Dat hoeft niet gedeeld te worden met de werkgever, 
maar het attest zou wel kunnen aangeven of iemand ooit nog zal kunnen 
re-integreren. 
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• De werkgevers menen dat, vooral van de kant van de sociale partners, het attest nog 
steeds wordt aanzien als een vrijgeleide om niet te werken en/of niet te re-integreren 
zolang de einddatum op het attest niet bereikt is. Men blokkeert dan ook elke 
poging om van dat attest een dynamischer communicatie-instrument te maken 
gericht op het informeren van alle betrokkenen over mogelijke re-integratie. 

• Een deelnemer die actief is in de HR-sector lanceert het voorstel om vanuit het 
bedrijf zelf een disability management beleid op te starten zodat mensen die ziek 
worden weten welke afspraken er daarover binnen het bedrijf zijn gemaakt, aan wat 
ze zich kunnen verwachten, welke initiatieven het bedrijf neemt ter zake. Zo stellen 
sommige bedrijven een onafhankelijk psycholoog ter beschikking etc. Moeten we 
eerder die weg inslaan in plaats van de attesten aan te passen? Bv. een informatiefor-
mulier waarover de werknemer de pen voert en waarop hij/zij de informatie kwijt 
kan die men wil delen met de werkgever? Willen we dit vanuit de overheid opleggen, 
dan komen er heel veel partners rond de tafel. Dat gaat lang duren om daarover 
consensus te bereiken. Dat is misschien eerder iets om op niveau van het bedrijf op 
te zetten. Is dit niet een gemakkelijkere weg? Een deelnemer stelt echter dat men 
hiermee toch snel in conflict zal komen met de privacywetgeving en de privacy 
commissie. 

Communicatie tussen betrokken artsen, werknemer en werkgever
• Men zou minstens de communicatie kunnen versnellen wanneer de behandelende 

arts bij het opstellen van een attest, meteen zou meegeven wat de invloed van het 
werk is op die arbeidsongeschiktheid en de ziekte. Speelt het werk een rol in het 
ontstaan van die ziekte (psychisch, overbelasting van rug,...).  
Een tweede vraag is in hoeverre werken, maar ook alles wat errond hangt (bv. zich 
verplaatsen) een impact heeft op de evolutie van de ziekte.  
En tot slot de cruciale vraag: mag de arbeidsgeneesheer contact leggen met de zieke 
werknemer? Als deze drie elementen vanaf de attestering duidelijk zijn, kan men de 
communicatie werkelijk versnellen. 

• Als arbeidsgeneesheer in een groot bedrijf heb ik de voorbije maand – en dat was 
voor het eerst in mijn loopbaan – op initiatief van de adviserend geneesheer vier 
mensen over de vloer gekregen die arbeidsongeschikt waren. De adviserend 
geneesheer had hen naar mij gestuurd om op die manier samen te bekijken of 
re-integratie mogelijk was. Die mensen moesten op vraag van de adviserend arts 
ook een attest aan mij vragen, als bewijs dat ze bij mij waren geweest. Op die manier 
komt de adviseur ook te weten wie de bedrijfsarts is en kan hij/zij zelf contact 
opnemen. Dat vond ik alvast een hoopvol en pril begin van die nieuwe vorm van 
communicatie.  

• Iemand is binnen zijn bedrijf re-integratiecoördinator. Uitwisseling van informatie 
gebeurt doorgaans via een gesprek tussen die coördinator en de langdurig 
werkonbekwame. Afgelopen jaar werden zo 400 mensen opgebeld. Daarvan waren 
er 5 heel boos dat iemand van de werkgever contact opnam. Daartegenover stond 
80% die heel blij was dat er werd gebeld. Ongeveer 15% is beginnen rondbellen om 
zich te informeren wat er aan de hand was, want dit was nog nooit gebeurd. 
Achteraf, bij een tweede telefoontje was ook de meerderheid hiervan blij omwille 
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van het herstelde contact met de werkgever. Veel medewerkers willen effectief wel 
meer uitleg geven over hun probleem. Er zullen er echter altijd een aantal zijn die de 
deur gesloten houden.  

• Het is belangrijk dat in die contacten geen pathologie meer moet vernoemd worden. 
Als ik hoor dat er een transitie gebeurt om te denken in termen van functies i.p.v. de 
nadruk te leggen op pathologie, dan vervalt een flink deel van de beperkingen in 
verband met het beroepsgeheim en de privacy. Als we denken in termen van welke 
functies iemand opnieuw zou kunnen oppakken, dan kan de discussie heel anders 
worden gevoerd. 

• Welke rol kunnen huisartsen spelen? Binnen het RIZIV is men er zich van bewust 
dat huisartsen vandaag al overbevraagd zijn, omdat ze binnen alle aspecten van de 
gezondheidszorg gezien worden als de centrale persoon, het aanspreekpunt, de 
coördinator. Anderzijds zijn huisartsen wel vaak de vertrouwenspersoon van en 
voor de patiënt. Hoe kan vanuit het standpunt van de huisarts die communicatie 
verbeterd worden? Wil je als huisarts worden gebeld? En door wie? Is het haalbaar 
voor de huisarts om ook hier een centrale rol te spelen? Zijn teleconferenties een 
oplossing? Of liever onder de vorm van een verslag? Naar welke info is de huisarts op 
zoek? Welke info zou hij graag delen die hij/zij nu niet kan delen?  

• Men stelt een overlegprocedure in twee fasen voor: eerst een overleg tussen de 
behandelende arts en de adviserend arts om na te gaan of een herneming van het 
werk mogelijk is. Als het antwoord negatief is, eindigt de procedure daar (tijdelijk); 
als het antwoord positief is, wordt er overlegd met de arbeidsgeneesheer om na te 
gaan of er binnen het bedrijf concrete mogelijkheden zijn om het werk te hervatten 
(eventueel met begeleiding, verandering van functie,...). 

• Alle deelnemers erkennen de meerwaarde van een dergelijk overleg, maar de artsen 
stellen zich wel vragen over de concrete modaliteiten: wanneer en op welke manier 
moet een dergelijk overleg plaatsvinden? Zullen zij vergoed worden voor een 
dergelijk overleg? Het RIZIV ontwikkelt op dit ogenblik een elektronisch platform 
waarop dergelijk overleg mogelijk zal zijn. Maar daarrond zijn nog grote juridische 
onzekerheden, vooral voor de bedrijfsartsen. 

• Volgens een aanwezige huisarts moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de 
verschillende redenen waarom iemand arbeidsongeschikt wordt. Enerzijds zijn er 
de psychische aandoeningen met voorop burn-out, er zijn de zware psychiatrische 
aandoeningen, en dan zijn er de meer medisch-somatische problematieken. Bij de 
laatste liggen de zaken duidelijker en kan er sneller worden gecommuniceerd. 
Bovendien worden er voor deze aandoeningen ook vaak ‘vastere’ termijnen van 
arbeidsongeschiktheid gehanteerd. 
Bij psychiatrische aandoeningen als bipolaire stoornis of persoonlijkheidsstoornis-
sen, gaat het om een complex verhaal waar over het algemeen ook de psychiatrie 
mee gemoeid is. Zulke patiënten worden wel gevolgd door de huisarts, maar meestal 
ook door de psychiater. Het gaat hier echter om een kleine groep. In mijn loopbaan 
en mijn praktijk – die zeer uitgebreid was – heb ik een tiental personen gehad met 
dergelijke zware psychiatrische problemen waar er eveneens op het niveau van werk 
een problematiek was. 
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Als het om arbeidsgerelateerde burn-out gaat, dan schrijf je als huisarts meteen een 
aantal weken, en wellicht zelfs een maand arbeidsongeschiktheid voor. Ook met 
een verbod om op korte termijn contact op te nemen met de werkgever. Kwestie van 
de zaak eerst te laten rusten. Het is pas na een week, twee weken, dat we gaan kijken 
hoe we voort kunnen/moeten en waar de patiënt staat. Maar in die fase is het niet 
aangewezen om contact op te nemen met wie dan ook.  
Na verloop van een aantal weken, kan er wel contact komen. Naar mijn gevoel 
gebeurt dat contact met de werkgever het best via de patiënt zelf. In 80 tot 90% is dit 
ook mogelijk en wordt dit aanvaard door de patiënt. Dat maakt communicatie naar 
de toekomst ook veel gemakkelijker. Er wordt dan immers met open kaart gespeeld 
en in veel gevallen, zeker als er goodwill is om terug aan het werk te gaan, lossen de 
problemen zich op.  
Als de werkonbekwaamheid maanden doorloopt, komen we weer in een andere 
categorie. Ik ben dus voor een gefaseerde aanpak afhankelijk van het persoonlijke 
traject van de patiënt. 
Als huisarts wil ik toch graag – en dat is misschien een persoonlijke visie – de 
attesterende arts blijven van mijn patiënten omdat ik de vertrouwenspersoon ben 
van mijn patiënt. Het is mijn taak om die persoon te zijn. Ik kan het best met die 
holistische waarden rekening houden omdat ik het beste zicht heb op de ziekte en de 
persoonlijke factoren die spelen, meer dan anderen. Maar ik wil daarover wel in 
overleg treden met andere artsen, zowel adviserend geneesheren als arbeidsgenees-
heren. Misschien ben ik niet het best geplaatst om de werkcontext te kennen, maar 
dat komt dan wel uit dat overleg met die andere artsen en via de gesprekken die ik 
heb met mijn patiënt. 

• Er blijft toch ook een belangrijke rol voor de adviserend geneesheer. Als 
behandelaar zijn wij verplicht om het volledige dossier te delen met de medisch 
adviseur.  
Heel anders is het gesteld met de arbeidsgeneesheer. In opleidingssituaties zeg ik 
tegen mijn assistenten om geen brieven op te sturen met medische gegevens naar de 
arbeidsgeneesheer, maar alle communicatie telefonisch te laten verlopen. Daar heb 
ik wel goede ervaringen mee en op die manier vermijd ik dat er geschreven 
medische gegevens rechtstreeks bij de werkgever terechtkomen. Ik heb de ervaring 
dat het gezond is om enige achterdocht in acht te nemen ten opzichte van 
arbeidsgeneesheren. Zij worden immers betaald door de werkgever. Het is voor 
patiënten onduidelijk wat er met de informatie gebeurt die bij de arbeidsgeneesheer 
terechtkomt.  

• Met die arbeidsgeneesheer als een derde partner … het is toch een beetje nieuw om 
daar eenzelfde relatie mee op te bouwen als met de adviserend geneesheer. Hoe 
kunnen we de arbeidsgeneesheer beter leren vertrouwen, zodat hij als een 
volwaardige derde partner kan deelnemen in de communicatie over en rond de 
patiënt?   

• Andere deelnemers wijzen erop dat sommige – minder goede – ervaringen kleur 
geven aan een bepaalde visie op een hele groep. Zij maken zich sterk dat de overgrote 
meerderheid van arbeidsgeneesheren hun functie in alle waardigheid uitoefenen en 
geen ongepaste informatie laten doorlekken naar de werkgever.
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• Het gaat hier om collega-artsen die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim en die 
enkel de vertaling mogen maken naar het functioneren op de werkvloer. De 
werkgever heeft nooit het recht op de diagnose. 

• Verder beklemtoont een arbeidsgeneesheer dat, alhoewel hij betaald wordt door de 
werkgever, er over de werking van de arbeidsgeneesheer ook een akkoord moet zijn 
met alle sociale partners, inclusief de vakbonden. Als het vertrouwen er niet meer is 
in de arbeidsgeneesheer, zowel van de kant van de werkgevers als van de 
werknemers, dan bestaat er een procedure om de arbeidsgeneesheer niet meer te 
laten erkennen door het bedrijf waarvoor hij werkt. Dus de arbeidsgeneesheer is 
echt de ‘go between’ tussen werknemer en werkgever. De arbeidsgeneesheer heeft 
dus zeker niet enkel en alleen oog voor de werkgever.

2. Biomedische erkenning 
Hoe het RIZIV de boodschap uit het rapport begrepen heeft
Er is een te medische kijk op het begrip arbeidsongeschiktheid. Eigenlijk maken diverse 
deelnemers aan de focusgroep een verwijzing naar de ICF, wat staat voor ‘The 
International Classification of Functioning, Disability and Health’. Het is een holistisch 
model, uitgewerkt door de Wereldgezondheidsorganisatie, dat ziekte, arbeidsonge-
schiktheid en functioneren combineert. Daarin wordt gesteld dat een gezondheidstoe-
stand invloed kan hebben op het functioneren, maar hoeft dat niet altijd te hebben. Men 
moet rekening houden met zowel externe en persoonlijke factoren of een bepaalde 
gezondheidstoestand invloed heeft op het functioneren (op de werkvloer) als men de 
evaluatie over arbeidsgeschiktheid maakt. Bv. iemand met aids hoeft niet noodzakelijk 
een probleem te hebben op het niveau van zijn functies. Niettemin kan hij/zij op de 
werkvloer toch gestigmatiseerd worden zodat hij/zij toch moeite heeft om zijn 
werkactiviteiten uit te voeren. 

Samenvattend
• De behandelende arts blijft een belangrijke actor bij de erkenning van arbeidsonge-

schiktheid.
• Echter, het is wenselijk dat de communicatie en het overleg tussen de behandelende 

arts, de adviserend arts en de arbeidsarts wordt verbeterd. De deelnemers getuigen 
dat dit nu al gebeurt, weliswaar geleidelijk aan. Er blijft echter bij sommige deelne-
mers enig wantrouwen ten opzichte van de rol en het statuut van de arbeidsgenees-
heer.

• Het overleg moet een collegiale beslissing mogelijk maken, zeker bij verlenging van 
de arbeidsongeschiktheid om psychische redenen of bij een burn-out. 

• Men stelt een procedure in twee fasen voor, waarbij de arbeidsgeneesheer pas 
betrokken wordt nadat een eerste overleg tussen behandelende arts en adviserend 
arts heeft plaatsgevonden.  

• De concrete modaliteiten over hoe en wanneer een dergelijk overleg plaatsvindt, 
moeten verder worden uitgewerkt. Een elektronisch platform, in ontwikkeling bij het 
RIZIV, wordt gezien als een interessante piste. 

• Het medisch attest moet uitgroeien tot een communicatie-instrument dat nuttige 
informatie bevat, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
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In de arbeidsongeschiktheid willen wij naar een dergelijke bredere visie gaan waarbij 
arbeidsongeschiktheid bepaald wordt door een combinatie van omgevingsfactoren, 
persoonlijke factoren en pathologie. Dat model staat contradictorisch ten opzichte van 
de strikt biomedische visie die vandaag meestal wordt toegepast. 

Waarover het RIZIV van gedachten wilde wisselen 
Hoe kunnen we komen tot een meer holistische kijk bij de erkenning van arbeidsonge-
schiktheid en invaliditeit? Willen we een model als het ICF toepassen op het domein van 
de arbeidsongeschiktheid, dan moeten we daarvoor objectiveerbare criteria uitwerken. 
Hoe kan je dit model implementeren naar de praktijk op een manier die evalueerbaar 
is door de behandelende arts en de adviserend arts? Welke tools hebben we nodig?

Discussie
• Waar veel partners schrik van hebben bij de invoering van een meer holistische 

benadering is dat het leefbaar moet blijven en in kaart moet te brengen zijn. Iemand 
die ziek is mag niet het gevoel krijgen dat hij zich moet verdedigen om nog 
arbeidsongeschikt te zijn. We mogen ook niet verzeilen in het omgekeerde. Dat is 
volgens mij de hoofdreden waarom ICF nog niet is geïmplementeerd. Hoe meet je in 
dat holistische kader arbeidsongeschiktheid?  

• Het komt er concreet op neer dat bij twee personen met dezelfde pathologie, 
dezelfde behandeling, hetzelfde ziekteverloop, de ene wel arbeidsongeschikt wordt 
bevonden en de ander niet omwille van persoonlijke factoren en/of werkgerela-
teerde factoren. Maar hoe breng je persoonlijke factoren, arbeidsomgeving, externe 
factoren op een objectieve manier mee in rekening? Want het kan niet de bedoeling 
zijn dat er een vorm van discriminatie ontstaat en die ene persoon unfair wordt 
behandeld tegenover die andere. Het wordt een zeer moeilijke oefening om op 
niveau van functies te evalueren. 

• Iemand stelt voor om in deze ‘holistische benadering’ ook meer te luisteren naar de 
werknemer zelf. In het huidige systeem wordt die werknemer nauwelijks betrokken 
en is er geen responsabilisering. In feite wordt de werknemer geïnfantiliseerd. Als 
men hen behandelt als kinderen, zullen zij zich ook gedragen als kinderen en 
trachten vals te spelen. Zou men het misbruik niet kunnen verminderen als men 
aan de werknemer zelf zou vragen waartoe hij zich nog in staat acht en hen op die 
manier het vertrouwen geven? Er bestaat binnen het RIZIV een pilootproject met 
een vragenlijst die aan patiënten wordt gestuurd en waarin wordt rekening 
gehouden met diverse ‘bio-psycho-sociale’ factoren: de werkomgeving, de relaties 
met collega’s, etc. etc. De adviserend artsen moet bij hun evaluatie over 
arbeidsongeschiktheid hiermee rekening houden.    

Samenvattend
• Het is noodzakelijk om de strikt biomedische benadering van arbeidsongeschiktheid 

te verruimen. We moeten evolueren naar een meer holistische visie op gezondheid 
en ziekte. Dat roept echter praktische belemmeringen en uitdagingen op, waarop de 
focusgroepen geen antwoord konden bieden.

• Het grootste risico van dergelijke evolutie is dat er, als gevolg van subjectieve beoor-
delingen, verschillen ontstaan in aanpak en behandeling van mensen die zich toch in 
vergelijkbare situaties bevinden.
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3. Toegelaten werkhervatting
Hoe het RIZIV de boodschap uit het rapport begrepen heeft
Het systeem is onvoldoende gekend, of althans wordt er een gebrek aan flexibiliteit 
toegeschreven aan het systeem. Het wordt in ieder geval onvoldoende toegepast, 
nochtans kan het een uitkomst bieden voor de talrijke barrières die werden aangehaald 
tijdens de eerste focusgroepen.

Waarover het RIZIV van gedachten wil wisselen 
Is men voldoende op de hoogte van dit systeem? In welke mate heeft men hiermee 
ervaring? Wat zijn de knelpunten en de verbeterpunten? Moet het herbekeken en 
aangepast worden? En hoe kan de holistische visie waarvan eerder sprake hierin 
geïntegreerd worden?

Discussie
Er moet een breder bewustzijn komen over het systeem van de toegelaten werkhervat-
ting en de flexibele voorwaarden en modaliteiten die ermee gepaard gaan. De toegelaten 
werkhervatting wordt nog te vaak gezien als ‘beperkend’, terwijl dit niet het geval is.
• Een gedeeltelijke werkhervatting moet ook leiden tot een aanpassing of verlichting 

van het takenpakket. Bedrijven tonen zich daar echter terughoudend in: zij zijn niet 
geneigd om veel te veranderen omdat ze verwachten dat de werknemer snel terug 
naar een volledige werkhervatting evolueert. Op deze manier wordt de 
arbeidsongeschiktheid op een kunstmatige manier verlengd.  

• Een van de deelnemers brengt een casus naar: een dame werkte al 38 jaar in 
hetzelfde bedrijf. Ze is laaggeschoold, heeft een eenvoudige taak. Ze doet basis 
administratief werk. In de laatste acht jaar is het bedrijf twee keer overgenomen. De 
laatste overname was door een investeringsmaatschappij. De lat voor die dame 
wordt altijd maar hoger en hoger gelegd en op zeker ogenblik komt zij in de 
problemen. Ze krijgt een burn-out. Ze gaat heel braaf in begeleiding. Herpakt zich 
ongelooflijk goed, in het persoonlijke leven, in de eerste plaats, maar ze drukt ook 
de wens uit om het werk part time te hervatten, ‘om te proberen of ze er klaar voor is 
om terug aan de slag te gaan’.  
Dat gebeurt ook. Na 3 maand wordt een eerste evaluatie gemaakt en dan blijkt dat 
die opstart veel meer inspanning kost dan aanvankelijk gedacht. Er wordt besloten 
om (voorlopig) de half time nog verder te zetten. Na 6 maanden eist de werkgever 
echter dat ze overgaat naar een fulltime werkhervatting. De arbeidsgeneesheer 
schrijft een heel verslag waarin hij uiteindelijk tot de constatatie komt dat mevrouw 
volledig arbeidsongeschikt is. De reden: de werkgever heeft voor haar geen andere 
taak dan een fulltime job, en dat kan ze niet aan.  
Voor mij als behandelende arts is die mevrouw zelfs niet ziek. En ook niet voor de 
verzekering. Wat nu? Deze casus toont duidelijk waar er mogelijke problemen 
liggen. De discussie wordt tot nu toe gevoerd vanuit positieve engagementen en 
goodwill van alle betrokkenen. Maar die goodwill is er niet altijd. Je moet ermee 
rekening houden dat er altijd de mogelijkheid bestaat dat één partij probeert om de 
gaten in de wet te gebruiken ten voordele van zichzelf.  

• Niet toevallig wordt hier die periode van 6 maanden vermeld. Gaat het hier om een 
structureel probleem binnen het systeem van de toegelaten werkhervatting? Is er 
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een probleem met die periode van 6 maanden? In hoeverre gebruiken bedrijven het 
systeem van de toegelaten werkhervatting en die 6 maanden om te exploreren in 
hoeverre de werknemer nog kan ingeschakeld worden? Al is het in een andere 
functie?  

• De werkgever heeft met die toegelaten werkhervatting toch altijd de bedoeling om 
de werknemer terug aan het werk te krijgen. Als een werknemer – die voordien 
fulltime werkte – in een parttime het werk terug hervat, maar met de bedoeling om 
uiteindelijk opnieuw fulltime aan de slag te gaan, dan is het voor de werkgever toch 
belangrijk dat hij een zekere progressie ziet gedurende die periode van 6 maanden. 
Op een bepaald moment moet toch de evaluatie worden gemaakt of de gemaakte 
afspraken uiteindelijk nog verder standhouden. Of het nog kan, of niet? Met de 
consequenties daaraan verbonden.

• Dat was ook de onderliggende reden van mijn voorbeeld. Eigenlijk moet het bedrijf 
die mevrouw ontslagen en dertig jaar dienst uitbetalen.  

• De toegelaten werkhervatting is een systeem waarbij onderling wordt afgesproken 
of iemand voorlopig minder gaat werken of een aangepaste job gaat doen. Maar 
eigenlijk zit daar impliciet dan achter van het bedrijf dat men wil nagaan hoelang 
de alternatieve functie/werktijd kan aangeboden worden en in hoeverre dit toch 
economisch rendabel kan zijn. 

• In ons (groot) bedrijf, zo getuigt een deelnemer, gaan wij er bij een toegelaten 
werkhervatting vanuit dat op termijn deze werknemer terug zal groeien naar zijn 
vroegere job en arbeidstijd. Tijdens die periode van zes maanden willen wij als 
werkgever en in samenspraak met onze arbeidsgeneesheer toch nagaan in hoeverre 
dit ook mogelijk is. Als blijkt dat die werknemer daarvoor twaalf maanden nodig 
heeft of die kan zich waarmaken in een andere functie (en iedereen is ervan 
overtuigd dat dat gaat lukken), dan is dat ook geen probleem en dan kan dat. Daarin 
willen wij heel flexibel zijn. 

• Maar toch is de doelstelling van heel de oefening van de toegelaten werkhervatting 
dat men relatief snel het onderscheid kan maken tussen mensen die definitief 
werkonbekwaam zullen zijn en zij die nog wel kunnen gere-integreerd worden op de 
werkvloer, in eenzelfde job, of in een andere job. Dat is toch wat de werkgever 
uiteindelijk wil weten.  

• Daar zit ook een financieel plaatje achter. In een groot bedrijf zit elke werknemer in 
een bepaalde loonschaal. Ten gevolge van een pathologie kan het zijn dat het 
overeengekomen werk, waaraan ook een bepaald loon vasthangt, niet langer 
aangepast is. Er ontstaat dan een onevenwicht tussen wat iemand nog kan en doet, 
en welke vergoeding hij/zij daarvoor krijgt. Vanuit een bedrijfsmatig standpunt 
gezien zijn er dan niet zoveel mogelijkheden. Ook niet omdat de werkgever rekening 
moet houden met de andere werknemers. Ten opzichte van hen is het unfair dat 
iemand die minder werkt of een lagere functie uitoefent, toch een veel hoger loon 
zou krijgen. De ene mogelijkheid is dan ontslag, met volledige uitbetaling. De 
andere is een nieuwe overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarmee die 
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erin toestemt om in een lagere loonschaal terecht te komen, aangepast aan het werk 
dat hij/zij nog wel doet. Dat gaat niet over het medische aspect, maar dat is wel de 
economische realiteit binnen een bedrijf.  

• In het re-integratietraject is het toch wettelijk verplicht dat de voordelen en het loon 
van voordien behouden blijven. Dat is een garantie die gegeven wordt, bij wijze van 
spreken tot aan het pensioen, dat mensen behouden wat ze hebben. 

• Maar dat is toch het fundamentele aspect. Werkgevers die pogingen ondernemen 
om mee te stappen in een re-integratietraject, benadrukken net daarom dat die 
trajecten wel tijdelijk moeten zijn. Zij kunnen immers niet ad vitam aeternam 
ervoor opdraaien dat mensen die deeltijds gedurende lange tijd blijven werken – tien 
jaar of meer – in dezelfde loonschaal blijven als voorheen. Dit is niet correct.  

• Voor de geschetste casus van de dame die met volle goesting en op een leefbare 
manier toch halftime wil werken, is het de werkgever die zegt: “wij hebben geen 
aangepast werk voor u. Het zal fulltime moeten zijn of niet.” Dus die verandert de 
spelregels van het arbeidscontract.

• Het gaat in de eerste plaats om de draagkracht van de werknemer, maar als 
bedrijfsarts moeten wij ook de draagkracht van het collectief in het oog houden. 
Iemand moet de rest van het werk overnemen. Ook aan de gezonde werknemers 
moet worden gedacht, want ook zij mogen niet overbelast worden. Ook aan hun 
draagkracht zijn er grenzen. Dat is het moeilijke evenwicht dat je als arbeidsgenees-
kundige moet zien te vinden. Het heeft geen zin om iemand met een burn-out te 
recupereren en er vijf andere te creëren.  

• Dat is inderdaad iets wat we vaak ook vanuit grote bedrijven horen die met 
systemen van toegelaten werkhervatting botsen op hun eigen grenzen. Dat ze 
bereid zijn om toegelaten werkhervatting zo flexibel mogelijk in te passen in hun 
bedrijf, maar dat ze in sommige departementen daarmee toch in de problemen 
komen.  

• Tot slot wil een psychiater nog een statement maken over de rol van de 
arbeidsgeneesheer. Hij geeft het voorbeeld van mensen die bipolair zijn. Op zeker 
moment ontsporen die mensen. Die ontsporing kan langere tijd aanslepen. In mijn 
ervaring als psychiater soms zelfs twee of drie jaar. Met twee, drie keer per jaar 
werkhervattingen die telkens niet lang duren en telkens eindigen in een herval. Op 
de duur kan je als arbeidsgeneesheer het niet langer bij de werkgever verdedigen om 
nog eens een poging te doen om die persoon op de vraag van de psychiater te laten 
hervatten. Maar ik vind niet dat het de rol is van de arbeidsgeneesheer om dan te 
oordelen dat iemand definitief arbeidsongeschikt is zodat de werkgever een einde 
kan stellen aan het arbeidscontract. Daardoor wordt die patiënt definitief in de kou 
gezet.

Progressieve werkhervatting
• Er is voor de werkgever geen verplichting om in te gaan op een voorstel tot 

progressieve werkhervatting. Het systeem heeft nochtans voordelen, omdat het een 
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geleidelijke re-integratie mogelijk maakt. Het kan opstarten van één dag in de week 
en geleidelijk aan toenemen. Maar op vlak van implementatie zijn er toch vaak 
problemen. Er zijn adviserend geneesheren die een werkhervatting van meer dan 
50% (in de tijd) niet aanvaarden. Terwijl dat wettelijk wel mogelijk is. Zij verwijzen 
naar de moeilijke toepassing van artikel 100 §2. Maar in feite zou dat een mooie 
opportuniteit moeten zijn om veel meer flexibiliteit in te bouwen. Er is hier een 
opdracht voor het RIZIV, namelijk om alle adviserend geneesheren fatsoenlijk te 
informeren over de mogelijkheden van dit artikel en hen allemaal met de neus in 
dezelfde richting te zetten. Want nu zijn er heel veel verschillende meningen en 
praktijken.  

• De adviserend geneesheer moet ook toestemming hebben van het bedrijf voor een 
progressieve werkhervatting. Zit het probleem bij de adviserend geneesheer, of bij 
het bedrijf? Een deelnemer (HR-partner) geeft aan dat heel wat bedrijven er niet 
happig op zijn om hun werknemers terug in te schakelen voor één of twee dagen per 
week of in een andere functie.  

• Organisatorisch is het inderdaad zeer moeilijk om minder dan 50% te werken, 
vanuit het standpunt van leidinggevenden. Dat vraagt een serieuze aanpassing van 
de administratieve systemen binnen een bedrijf. Sommige bedrijven hanteren een 
bepaald minimum aan werkcapaciteit voordat iemand kan hervatten. In veel 
gevallen is dat 50% werkhervatting. Er kan eventueel worden nagedacht om 
werknemers die voordien 80% werkten voor 40% te laten terugkeren in een 
progressief traject. 

• Die minimum capaciteit van 50% vormt vaak een onderdeel van het arbeidsregle-
ment. Andere bedrijven bekijken dat per functie. Iemand die onthaal doet, zou bv. 
kunnen opstarten met één dag in de week. Maar niet alle functies lenen zich daar 
toe. Het is aan het bedrijf om te beslissen welk beleid het daarrond wil voeren.  

• Ook vanuit het standpunt van de patiënt is een hervatting van één dag per week 
vaak niet ideaal. Hoe kan je terug ingroeien in een job, deel uitmaken van een team, 
als je slechts één dag per week aanwezig bent en vier dagen niet?  

• Ook behandelende artsen stellen vragen bij een werkhervatting van één dag per 
week. Als dat de werkcapaciteit van de patiënt is … is die dan wel voldoende hersteld? 

• Anderzijds kan een beperkte werkhervatting wel een therapeutisch effect hebben. 
Bijvoorbeeld in het geval van een burn-out. Ook daar moeten we rekening mee 
houden. Een burn-out volledig buiten de werkvloer behandelen, is niet altijd de 
beste optie. Contact met de werkvloer, ook al is het slechts 10%, kan de genezing heel 
sterk ondersteunen. Hiertegen wordt echter geargumenteerd dat iemand beperkt 
laten terugkomen omwille van therapeutische redenen, ontwrichtend kan werken 
op de andere werknemers.  

• Een deelnemer stelt wel dat het de moeite loont om de motivatie van de werknemer 
na te gaan wanneer die kiest voor progressieve werkhervatting. Wanneer de 
belangrijkste reden herstel van sociale contacten is, dan kan het beter zijn om die 
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progressieve tewerkstelling te laten starten met vier halve dagen in de week i.p.v. 
met twee volledige dagen. Zelfs kan hen toegelaten worden om pas om 10 uur te 
beginnen en om 15 uur te stoppen zodat ze de middagpauze kunnen meepikken en 
collega’s terugzien die fysisch niet in hun onmiddellijke omgeving zitten. 
Een ander voordeel is dat de werknemer terug in een dagelijkse routine komt, die 
hij/zij niet altijd heeft bij twee volle dagen werkhervatting. Hij/zij moet elke dag 
opstaan om naar het werk te gaan, ook al is dat slechts voor een halve dag. 
Vanzelfsprekend moet je rekening houden met alle elementen: als die werknemer 
dagelijks drie uur onderweg is van en naar het werk, dan zijn vier halve dagen geen 
goed alternatief en zijn twee volle dagen werkhervatting een betere oplossing. 

• Het zou ook goed zijn om in progressieve werkhervatting van in het begin een 
flexibel traject in te bouwen. Dat men bv. gedurende één of twee maanden op een 
flexibele manier evolueert van één of twee dagen per week in het begin en men 
geleidelijk opbouwt naar vier dagen tegen het einde van die periode, maar wel 
inspelend op hoe de persoon die het werk hervat zich voelt en hoe hij/zij ermee kan 
omgaan. Nu moet je in de praktijk (op aangeven van de adviserend geneesheer) van 
in het begin opgeven op welke dagen die persoon komt werken. En dat is niet altijd 
op voorhand te voorspellen.  

• Sommige deelnemers stellen ook de houding van de mutualiteiten (of sommige) aan 
de kaak. De casus wordt gegeven van iemand die halftijds in progressieve 
werkhervatting aan de slag was, maar te goeder trouw een werkdag met een ‘vrije’ 
woensdag had gewisseld omdat er op die woensdag een teammeeting was voorzien. 
Maar dat was niet zo doorgegeven aan de adviserend geneesheer. Dat heeft geleid tot 
een ernstig conflict. De hele administratie mag ook wel eens flexibeler worden 
ingevuld.  

• Er zijn ook functies waar telewerk mogelijk is. Dat kan bijkomend ingeschakeld 
worden in progressieve werkhervatting. 

• Tot slot: we moeten het gezondheidstraject van iemand met een burn-out 
respecteren. Iemand met een burn-out is iemand die overbevraagd is geweest. Wat 
doe je met zo iemand? Want die persoon stelt zichzelf en de reden van zijn/haar 
ziekte sterk in vraag. Wat waren mijn doelstellingen? Hoe komt het dat ik 
overwerkt ben geraakt? Hoe komt het dat ik in deze situatie ben terecht gekomen? 
Waarom raakte ik overbevraagd?  
Die persoon moet vrij snel tot inzicht komen over zijn/haar eigen functioneren, 
zowel in de persoonlijke context als de werkcontext. Daarover moet die persoon ook 
overleggen met zijn/haar werkgever en leidinggevende vooraleer opnieuw aan het 
werk te gaan.  
Het volstaat dus niet dat deze persoon gewoon terug begint te werken, zelfs niet in 
een progressief oplopend traject. Het is nog belangrijker om een nieuwe inhoud te 
geven aan dat werk. Als er aan dat werk niks veranderd is, dan lopen die batterijen 
binnen de kortste keren opnieuw leeg. Er moet hoe dan ook een aanpassing 
gebeuren op de werkvloer bij een werk gerelateerde burn-out. Daar moet men 
aandacht voor hebben, anders zal dat niet lukken.  
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• Een psychiater merkt wel nog op dat er onder de diagnose van burn-out een ‘catch’ 
kan zitten. Soms is er een onderliggende problematiek die verdoezeld wordt door de 
burn-out. Dat kan gaan om familiale problemen, sociale problemen etc. Als men 
aan de onderliggende problematiek niks verandert, zal een werkhervatting weinig 
zinvol zijn. Die mensen moeten eerste zichzelf veranderen en de externe 
omstandigheden die geleid hebben tot de problemen. Er is met andere woorden een 
heel voorlopend traject dat moet worden afgelegd vooraleer aan werkhervatting kan 
worden gedacht. 

• Maar dat is nu net wat de werkgever verlangt van de behandelende arts en de 
adviserend geneesheer. Dat die ervoor zorgen dat heel dat voortraject succesvol 
wordt beëindigd alvorens ze het licht op groen zetten voor een werkhervatting. Als 
de oorzaken van hun ziekte niet weggenomen zijn, en als ze onvoldoende hersteld 
zijn, dan zien wij inderdaad dat die mensen meestal terug uitvallen.  

• Helaas liggen die oorzaken ook vaak op de werkvloer. Het gaat hier om een 
combinatie van persoonlijkheid en externe factoren, waarbij een deel van die laatste 
factoren op de werkvloer kunnen liggen. 

• Ook als bedrijfsarts moeten we over dat soort informatie beschikken. Vaak komen 
er mensen bij mij over de vloer die vragen aan welke problemen zij moeten werken 
en welke problemen de werkgever zal oplossen. Het moet altijd van de twee kanten 
komen. Het is belangrijk dat beide partijen dat begrijpen en daarnaar willen 
handelen.

Samenvattend
• Het systeem van de toegelaten en progressieve werkhervatting is interessant. Het 

verdient om beter gekend te zijn en flexibeler toegepast te worden (met de mogelijk-
heid om het in de tijd te laten evolueren).  

• Het systeem laat een beperkte herneming van het werk toe (een dag per week, een 
beperkte parttime, …). Bedrijven ervaren echter wel organisatorische problemen. In 
de praktijk wordt een minder dan halftijdse werkhervatting zelden toegestaan. 

• Een andere beperking is dat een progressieve werkhervatting meestal vraagt om een 
aanpassing en/of verlichting van het takenpakket. Het bedrijf is daartoe niet altijd 
bereid of het is vaak niet mogelijk. Bovendien roept het problemen op rond loonge-
lijkheid en loonrechtvaardigheid.

• De doelstelling van het bedrijf is meestal een geleidelijk, maar relatief snel, herstel 
naar de ‘oude situatie’ (i.e. een volledige terugkeer naar 100% werkhervatting door de 
werknemer). Het systeem wordt dan ook te weinig gebruikt om alternatieve tewerk-
stelling of aanpassingen aan de werkinhoud en werkorganisatie uit te proberen.  
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4. Communicatie
Hoe het RIZIV de boodschap uit het rapport begrepen heeft
Tot slot is er het aspect van de communicatie, die op twee niveaus speelt. Doorheen het 
rapport van de eerste focusgroepen is het het RIZIV opgevallen dat bepaalde 
interpretaties en percepties van de deelnemers niet stroken met de wetgeving. Eigen 
percepties en assumpties leiden bovendien tot een praktijk die niet altijd strookt met de 
mogelijkheden die de wetgeving biedt.

Anderzijds is er het gebrek aan communicatie tussen de actoren (oa. beperkingen 
door beroepsgeheim): in functie van patiënten maar dus ook met gevolg dat de actoren 
elkaar niet kennen. Het RIZIV hoopt het KB daar voor een stuk aan tegemoet komt en 
dat de onderlinge communicatie kan verbeterd worden.

Waarover het RIZIV van gedachten wilde wisselen 
Hoe kunnen het RIZIV en de andere instellingen volgens de stakeholders/partners hun 
communicatie verbeteren opdat bepaalde elementen van de wetgeving en de toepassing 
ervan verduidelijkt kunnen worden? 

Discussie
• Langs de kant van het RIZIV wordt er op gewezen dat wat in de media komt niet 

altijd correct is. Zelfs in artikels waar uitdrukkelijk wordt verwezen naar cijfers van 
de overheid, dan blijkt dat vaak niet te kloppen. Men heeft de cijfers verkeerd 
gebruikt, in een andere context geïnterpreteerd, of de verwijzing klopt gewoon niet. 
Maar de overheid is er zich van bewust dat er een tegenbeweging op gang moet 
komen. In ieder geval is er een federale taskforce rond burn-out opgezet waaraan 
verschillende overheidsdiensten deelnemen. Een eerste doelstelling is om minstens 
als overheid op de hoogte te zijn van elkaars initiatieven. Alles wat bv. te maken 
heeft met werk en preventie ligt niet in het competentiedomein van het RIZIV. 
Anderzijds is het RIZIV wel graag op de hoogte van de initiatieven van andere 
overheidsorganisaties te zake. Het is dus alleszins wel de bedoeling om voor 
burn-out naar een breed gedragen, afgestemde en geïntegreerde aanpak te komen.  

• De media staan vandaag bol van de burn-out problematiek. Daarmee ontstaat in de 
samenleving heel sterk de perceptie dat werken echt wel ongezond is. Wordt het 
geen tijd dat de overheid ook een campagne opzet over de positieve effecten van 
werken, ook op vlak van gezondheid. 

• Het RIZIV gaat een studie opstarten rond de positieve effecten van werken op de 
gezondheid. In een goede sociale context, met een job die men aangenaam vindt, is 
werken zeer goed voor de gezondheid. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. 
Werken kan ook de revalidatie ten goede komen, zelfs voor patiënten met kanker 
die chemotherapie krijgen. Hun werk hervatten kan belangrijk zijn voor hen, maar 
vaak stoten ze op tegenstand van de adviserend arts, de bedrijfsarts, collega’s, … We 
mogen mensen niet in hun ‘ziek zijn’ houden. Dat is nefast voor de kwaliteit van 
leven. Dat is in het buitenland genoeg aangetoond. In België nog nauwelijks. Dus 
vandaar dat het RIZIV daar ook Belgische cijfers over willen hebben, om dat verhaal 
kracht bij te zetten. Dat re-integratieverhaal moet terug in een positief daglicht 
komen. 
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• Het KB vertrekt nu vanuit het positieve verhaal om te kijken naar de capaciteiten 
die mensen hebben om te werken en vertrekt niet langer vanuit wat mensen niet 
meer kunnen. Die positieve inslag moet ook doorgevoerd worden naar de 
communicatie naar werkgevers, mutualiteiten, vakbonden, artsen en patiënten. 
Re-integratie is een positief verhaal.  

• Het is belangrijk om vanuit het RIZIV aan te tonen dat re-integratie een 
win-winsituatie creëert voor alle betrokkenen. Werken is gezond voor het individu, 
de organisatie, het bedrijf en de samenleving.  

• Het probleem is dat we de ‘win’ van re-integratie voor bedrijven wel kennen in 
algemene termen (bv. het behoud van competenties binnen het bedrijf, een 
versterking van het imago, het prestige en de pr, verbetering van de atmosfeer op de 
werkvloer, etc.). De vraag is echter hoe we die ‘win’ specifieker en concreet kunnen 
uitdrukken. 

• Ook de communicatie naar de patiënt toe als die langer dan een jaar arbeidsonge-
schikt is kan beter.  

• Ook naar het artsenkorps is er ruimte voor bijkomende communicatie en opleiding. 
In de hele opleiding van artsen wordt er nauwelijks of geen aandacht besteed aan 
arbeidsongeschiktheid. Toch wordt van de arts verwacht dat hij daarin een centrale 
rol speelt. Zeker nu we op een paar jaar tijd een hele andere visie aan het 
ontwikkelen zijn over de plaats van arbeid en gezondheid, en hun onderlinge relatie. 
Jonge artsen hebben daar absoluut geen kaas van gegeten. 

• Een psychiater merkt op dat dit in de huisartsenopleiding inmiddels wel aan bod 
komt, maar bijvoorbeeld niet in de opleiding tot psychiater.  

• De nieuwsbrief van het RIZIV is een informatie-instrument dat te weinig gekend is 
bij artsen. Een deelnemende arts stelde dan ook voor dat het RIZIV alle artsen 
aanschrijft om hen op het belang van deze nieuwsbrief te wijzen en hen uit te leggen 
hoe ze er zich op kunnen abonneren. De Orde van Artsen heeft iets gelijkaardigs 
gedaan.  

Samenvattend
• Er is behoefte aan een voorlichtingscampagne over de positieve effecten van werken 

op de gezondheid. De campagne dient ondersteund te worden door objectieve 
gegevens.

• Er moet ook een positievere visie over re-integratie op het werk worden verspreid, 
zoals ze is opgenomen in het KB. Deze visie moet de ‘win-win’-dimensie van 
re-integratie benadrukken.

• De communicatie van het RIZIV naar de artsen kan verbeterd worden, onder meer 
door de Nieuwsbrief van het RIZIV te promoten als communicatie-instrument.
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Afsluitende bemerkingen
• Een deelnemer merkt op dat er vandaag veel gesproken is over mensen die werk 

hebben, ziek zijn geworden en vervolgens opnieuw geïntegreerd worden. Er is 
nochtans een grote groep mensen die vanuit VDAB, RVA, GTB hunkert naar 
maatschappelijke integratie via werk. Over die groep hebben we het vandaag 
helemaal niet gehad, en dat is jammer. Arbeidsgeschiktheid kan pas gemeten 
worden (als het over twijfelgevallen gaat) door mensen een traject te laten volgen op 
de arbeidsmarkt. Waarom worden succesvolle initiatieven als GTB telkens zo 
aarzelend genomen? Waarom is er geen gegarandeerde duurzaamheid? Waarom 
worden ze telkens weer afgeschaft om onder een andere gedaante weer te verrijzen? 
…  

• Een Vlaamse psychiater zegt nu al 12 jaar mee te maken dat men zegt om GTB af te 
schaffen terwijl het net voor die doelgroep zo belangrijk is dat ze stage- en andere 
trajecten kunnen afleggen om arbeidscompetenties in het licht te stellen en als 
eerste stap om in het arbeidscircuit terecht te komen. Ik begrijp niet dat dat voor 
gans Vlaanderen een bedrijf is met slechts 500 werknemers, terwijl de VDAB 
15.000 mensen tewerkstelt. In mijn ogen moet dat omgekeerd worden. Waarom is 
die aarzeling daar? Waarom kiest men er niet resoluut voor om mensen massaal in 
deze trajecten op te nemen? De diagnostische waarde is groot, de therapeutische 
waarde mogelijk nog groter, en bijkomend kunnen die trajecten fungeren als 
observatorium om zicht te krijgen op wat het probleem is bij die grote groep mensen 
die geen toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. GTB wordt stiefmoederlijk behandeld, 
en ik begrijp niet waarom. 

• Een van de grootste problemen is ongetwijfeld dat er te weinig werkgevers zijn die 
deze mensen kansen willen geven, zegt deze psychiater. Dat is onder meer een reden 
waarom ik het hier aanhaal, omdat er op dit forum werkgevers aanwezig zijn.    

• Voor aangepast werken is het streven naar een maximale flexibiliteit belangrijk. 
Het opbouwtraject van de progressieve arbeidshervatting moet toch in de praktijk 
mogelijk worden gemaakt ondanks alle wetten, bezwaren en drempels die dat 
vandaag nog afremmen. Dat wordt nog een hele uitdaging. Maar we zien al een 
zekere openheid daarover die hopelijk zal uitmonden in echte flexibiliteit in 
re-integratie. 

• Aan de adviserend geneesheren zou ik willen vragen om bij het afwijzen van 
arbeidsongeschiktheid, deze beslissing ook gemotiveerd kenbaar te maken aan de 
behandelende geneesheer en de arbeidsgeneesheer, en niet gewoon de brief laten 
toekomen in de bus van de patiënt. Dat is slechts een onderdeel van die verbeterde 
communicatie tussen de betrokken artsen. Ook zou die beslissing niet van vandaag 
op morgen moeten vallen. Die kan voorbereid worden in dat overleg zodat op 
gepaste tijd een re-integratietraject kan uitgewerkt worden met de werkgever. 

• Tot nu toe hebben we de discussie gevoerd vanuit het achterliggende idee dat er 
goodwill is bij alle partijen. Er zijn echter ook patiënten die helemaal geen enkel 
initiatief toelaten of ook zelf geen initiatief nemen. Zelfs niet naar de adviserend 
geneesheer gaan als ze worden opgeroepen. Je zit soms met een groep van mensen 
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die hardnekkig elke communicatie tegenwerken, uit onwil, of door gebrek aan 
informatie/kennis van hun rechten en plichten. Het is een kleine groep, maar hij 
bestaat. Ook met hen moet rekening gehouden worden.
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SAMENVATTING

Het Belgische stelsel van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit is aan hervorming 
toe: daar zijn alle deelnemers van de vier workshops, Franstaligen zowel als 
Nederlandstaligen, in meer of mindere mate van overtuigd. Het stelsel is in zijn 
fundamenten weinig geëvolueerd sinds het einde van de oorlog en beantwoordt volgens 
de deelnemers onvoldoende aan de uitdagingen en vereisten van de 21ste eeuw. Het 
stelsel wordt bekritiseerd als rigide, verstard, verzuild en te weinig responsabiliserend, 
wat de re-integratie van zieke werknemers afremt. 

Toch overheerst het gevoel onder de deelnemers dat er van alles beweegt. Als gevolg 
van het nieuwe Koninklijk Besluit, dat positieve impulsen geeft, evolueert op het terrein 
de ‘alles of niets’-mentaliteit over arbeidsongeschiktheid beetje bij beetje naar een meer 
genuanceerde aanpak.  Maatregelen die de werkhervatting bevorderen, zijn momenteel 
nog vaak versnipperd en zonder langetermijnvisie. Bovendien worden lovenswaardige 
initiatieven niet zelden door budgettaire beperkingen tot nul herleid. (Bij de groep van 
Nederlandstalige artsen rezen trouwens vragen over de relevantie van het huidige 
overleg, in het licht van eerdere maatregelen die volgens sommigen tot een ‘afbraak’ van 
het sociale zekerheidssysteem bijdragen.) 

Het geheel van het stelsel van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit moet dus herzien 
worden. Op welke basis en volgens welke grote principes? Na de workshops tekenen zich 
drie hoofdlijnen af.

Minder starheid, meer flexibiliteit
De deelnemers wijzen op de grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, die een 
heel andere aanpak vragen wanneer ze van fysische dan wel van psychische aard zijn en 
wanneer ze al dan niet arbeidsgerelateerd zijn. Als de oorzaak van het ziekteverzuim 
van psychologische aard is, moet de werkhervatting dikwijls meer progressief 
aangepakt worden, met een persoonsgebonden benadering en rekening houdend met 
een hoger risico op terugval. De terugkeer moet ook beter voorbereid worden omdat 
psychologische problemen nog steeds minder goed begrepen en geaccepteerd worden 
binnen de werkomgeving.

Hoewel in bepaalde sectoren burn-out vandaag de grootste oorzaak vormt voor 
ziekteverzuim, heeft het stelsel van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit zich niet aan 
deze ontwikkeling aangepast. Het systeem biedt weinig flexibele en moduleerbare 
formules. Het stelsel kan integendeel zelfs wie risico’s neemt, sanctioneren: wie begint te 
werken en terugvalt, kan zware financiële gevolgen ondergaan. Een ander pervers effect 
van het huidige systeem maakt een volledige arbeidsongeschiktheid dikwijls financieel 
interessanter dan halftijds werken. Soms wordt het stelsel zelfs van zijn oorspronkelijke 
doel afgeleid en in stilzwijgend akkoord tussen beide partijen als ‘afvloeikanaal’ 
gebruikt voor personen, met wie de onderneming geen blijf meer weet. In andere 
gevallen zien naaste verwanten, die familiaal verlof willen nemen voor de zorg van een 
bejaarde ouder of een terminale partner bijvoorbeeld, zich bij gebrek aan een geschikte 
formule vaak gedwongen om zichzelf ziek te melden. Dit is weliswaar te begrijpen maar 
vormt opnieuw een oneigenlijk gebruik van het systeem.
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De deelnemers pleiten bijgevolg voor een soepeler, gediversifieerder en meer 
geleidelijk systeem, met een gamma aan oplossingen op maat die de werknemer kan 
uittesten zonder risico op ‘terugslag’ bij mislukking: aanpassing van de werktijd of de 
jobinhoud, deeltijds telewerk, halftijds werken. Het onderscheid tussen het statuut van 
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit is volgens de deelnemers ook niet meer relevant 
en moet opgeheven worden. De drempel na het eerste jaar is een te strikt criterium 
geworden dat eerst lang een zekere passiviteit bevordert en dan bij het naderen van die 
termijn plotseling tot haastige beslissingen aanzet.

Het systeem van de toegelaten en progressieve werkhervatting verdient om beter 
gekend te zijn en flexibeler toegepast te worden (met de mogelijkheid om het in de tijd te 
laten evolueren).  

Het systeem laat een beperkte herneming van het werk toe (een dag per week, een 
beperkte parttime, …). In de praktijk wordt echter een minder dan halftijdse 
werkhervatting zelden toegestaan. Een progressieve werkhervatting vraagt immers een 
aanpassing en/of verlichting van het takenpakket, maar de werkgever is daartoe niet 
altijd bereid. Het roept immers problemen op rond loongelijkheid en loonrechtvaardig-
heid. Het systeem wordt dan ook te weinig gebruikt om alternatieve tewerkstelling of 
aanpassingen aan de werkinhoud en werkorganisatie uit te proberen.  

Een breder gamma aan mogelijkheden tot re-integratie impliceert tenslotte ook dat 
verder gekeken wordt dan het strikte professionele kader voor wie geen betaalde arbeid 
meer aankan, maar toch nog op de een of andere manier zijn steentje aan de 
samenleving wil bijdragen.

Een overlegbenadering voor een gezamenlijke visie
De werknemer, de werkgever, eventueel met zijn HR-afdeling, zijn preventieadviseur en 
zijn arbeidsgeneeskundige dienst, de behandelende arts, de adviserend geneesheer... 
Ieder neigt er toe om op eigen houtje te handelen, volgens zijn eigen logica en zonder 
altijd goed het standpunt van de ander te kennen. Er bestaat vandaag spijtig genoeg een 
ontkoppeling tussen de professionele en de medische context: van de ene dag op de 
andere wordt de werknemer patiënt, hoewel het om een en dezelfde persoon gaat.

Deze versnipperde benadering remt de re-integratie af. Net omdat elk geval uniek is, 
vereist dit een globale, genuanceerde en gezamenlijke visie op de situatie, met ruimte 
voor dialoog en overlegmomenten. Het is door informatie-uitwisseling en overleg dat de 
verschillende actoren een realistisch re-integratietraject kunnen afspreken: niet enkel 
overleg over de gezondheid en de werkcontext van de werknemer, maar ook over de 
familiale, sociale of financiële aspecten die integraal deel uitmaken van zijn 
problematiek. 

Het overleg tussen de betrokken artsen zou zelfs kunnen leiden tot een collegiale 
beslissing, onder meer als het gaat om arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische 
problemen of burn-out. Men kan zich een overlegprocedure in twee stappen voorstellen, 
waarbij de arbeidsgeneesheer pas betrokken wordt nadat een eerste overleg heeft 
plaatsgevonden tussen de behandelende arts en de adviserend arts. 

Samenvatting
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Over de concrete modaliteiten van deze overlegprocedure moet echter verder worden 
nagedacht. Zeker gezien de beperkte tijdsbeschikbaarheid van de betrokken actoren. 
Het elektronisch platform, op dit ogenblik in ontwikkeling bij het RIZIV, wordt gezien 
als een interessante piste. Als de betrokkenen zich niet vrij kunnen maken en het hen 
niet lukt om samen te zitten, kan de moderne communicatietechnologie (zoals 
videoconferentie) gebruikt worden om dit tijdsgebrek te verhelpen.

Dit proces van multidisciplinair overleg, dat sommige deelnemers als een juridische 
verplichting zouden willen zien, moet zo snel mogelijk in gang gezet worden: hoe meer 
tijd verstrijkt, hoe onzekerder namelijk een werkhervatting wordt. Een van de 
deelnemers moet dit proces ook sturen. Dit zou een unieke kans zijn om aan de 
arbeidsgeneesheer een dynamischere en minder repressieve rol toe te kennen (zie 
verder). Ook de mogelijkheden van het medisch attest moeten beter benut worden: een 
minder summier attest, dat expliciet vermeldt welke aspecten van de arbeidsonge-
schiktheid arbeidsgerelateerd zijn, zou een overleginstrument kunnen zijn voor de 
professionele betrokkenen.

Meer verantwoordelijkheid en een duidelijkere rol voor de verschillende actoren 
In een versnipperd systeem voelt niemand zich er echt verantwoordelijk voor dat de 
re-integratie slaagt: het dossier wordt eenvoudigweg van de ene naar de andere 
doorgeschoven. Daarom dringen de deelnemers er sterk op aan dat het nodig is om de 
diverse betrokkenen meer verantwoordelijkheid te geven. Ieder heeft een rol bij het 
beperken van het aantal gevallen van werkonbekwaamheid:

• De adviserend geneesheer zou een meer proactieve houding moeten hebben. 
Volgens veel deelnemers roept de adviserend geneesheer de zieke werknemer te laat 
op en is hij slecht geïnformeerd over de werkcontext van de betrokkene en wat 
concreet al dan niet mogelijk is om hem opnieuw in te schakelen. Dat brengt hem 
- meestal vanuit een ‘alles of niets’ logica - tot betwistbare beslissingen, die de ene 
keer getuigen van een overdreven welwillendheid tegenover de zieke, de andere keer 
net de verplichting inhouden om het werk te snel te hervatten.  
Idealiter bezielt en coördineert de adviserend geneesheer het bovengenoemde 
overlegproces. Bestaat een dergelijk overleg niet, dan zou de arbeidsgeneesheer 
tenminste verplicht moeten worden om binnen een bepaalde termijn (van drie 
maanden bijvoorbeeld) zowel de arbeidsongeschikte werknemer als de werkgever te 
contacteren.

• Ook de arbeidsongeschikte werknemer moet geresponsabiliseerd worden. Men 
verwacht van hem minstens dat hij de fases van een re-integratietraject dat met 
hem samen werd afgesproken ook daadwerkelijk aflegt en zelfs dat hij ook 
initiatieven neemt. Voor sommige deelnemers (meer bepaald onder de 
Nederlandstalige werkgevers) zou een dergelijke proactieve houding van de 
werknemer een voorwaarde kunnen zijn voor het recht op ziekte-uitkeringen 
volgens een degressief systeem. Toch mag men ook weer geen overdreven druk 
uitoefenen die zou kunnen leiden tot een ‘schijnaanwezigheid’ of een te snelle 
werkhervatting. Het fundamentele recht van elke werknemer op ziekteverzuim 
mag niet in het gedrang komen.
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• De werkgevers erkennen het zelf: het huidige stelsel responsabiliseert ook de 
ondernemingen niet. Omdat ze bij wet enkel verplicht zijn tot de uitbetaling van 
een maand gewaarborgd loon, ontbreken de prikkels om na die maand het 
ziekteverzuim te beperken: de verborgen, indirecte en lange termijn kosten zijn hen 
niet duidelijk. De termijn van gewaarborgd loon is bij onze noorderburen beduidend 
langer, zo wordt opgemerkt. 
 
De verantwoordelijkheid van de werkgevers ligt echter ook en vooral op het niveau 
van de preventie. De spectaculaire toename van ziekteverzuim door psychosociale 
problemen wijst op een arbeidswereld die steeds minder oog heeft voor de mens. 
Ongetwijfeld is de concurrentiedruk hoog, maar ondernemingen beschikken ook 
over een hele reeks strategieën voor meer welzijn op het werk: een voorbijgestreefde 
organisatiestructuur met strikte hiërarchie en top-down functioneringswijze 
vervangen door nieuwe, meer participatieve en zinvollere werkvormen; het 
tussenkader beter opleiden voor human resources; loopbaanbegeleiding en 
permanente vorming aanbieden om elke werknemer naar de geschiktste functie te 
oriënteren; risicoparameters voor burn-out definiëren om te kunnen detecteren 
wie het hoogste risico loopt op burn-out en vandaaruit de nodige preventieve 
maatregelen nemen... Bovendien spreekt het vanzelf dat de basisregels van 
ergonomie nageleefd moeten worden, wat vandaag niet steeds het geval is. 
 
Van ondernemingen wordt ook verwacht dat zij beter omgaan met arbeidsonge-
schiktheid en met name de terugkeer van afwezige medewerkers faciliteren. Een 
gesprek voor de eigenlijke terugkeer, waarbij een gedetailleerd plan voor de 
hervatting wordt opgesteld en een vertrouwenspersoon wordt aangeduid als coach, 
kan daartoe bijdragen. 
 
Op dit niveau van de ondernemingen kan de overheid door doelgerichte steun een 
ondersteunende rol spelen. Het zou een ruil kunnen zijn voor de verlenging van de 
termijn van gewaarborgd loon, zoals in Nederland. De Nederlandse werkgevers 
kunnen verplicht worden om twee jaar lang tenminste een deel van het loon van de 
afwezige werknemer door te betalen. In ruil staat er hen wel een heel systeem van 
steun, begeleiding en ondersteuning ter beschikking om de re-integratie te 
bevorderen. 
 
Tot slot is er behoefte aan een voorlichtingscampagne over de positieve effecten van 
werken op de gezondheid. De campagne dient ondersteund te worden door 
objectieve gegevens. Er moet ook een positievere visie over re-integratie op het werk 
worden verspreid, zoals ze is opgenomen in het KB. Deze visie moet de ‘win-win’-di-
mensie van re-integratie benadrukken.
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMITÉ

• Eline Bruneel, Vlaams Patiëntenplatform
• Prof. Filip De Keyser, Buitengewoon hoogleraar reumatologie, UGent
• Dr. Saskia Decuman, RIZIV
• Sarah Defloor, Vlaams Patiëntenplatform
• Pascal Denhaerinck, Directeur Stratégie et Marketing, Groupe CESI 
• Sabine Denis, Co-Executive Officer, The Shift
• Micky Fierens, Ligue des Usagers des Services de Santé – LUSS
• Liselotte Hedebouw, Studiedienst, Commissie Diversiteit (SERV)
• Dr. Xavier Janssens, Reumatoloog, Voorzitter Fonds voor Wetenschappelijk 

Reuma Onderzoek
• Virginie Lambert, Ligue des Usagers des Services de Santé – LUSS
• Dr. Evelyne Lenoir, Responsable de la cellule santé au travail, 

Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
• Prof. Charles Kornreich, Chef de clinique, Psychiatrie et psychologie médicale, 

CHU Brugmann
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BIJLAGE 2: DEELNEMERS WORKSHOPS WERKGEVERS

Deelnemers workshop Franstalige werkgevers – 21 april 2016
• Isabelle André, STIB
• Sabine Denis, The Shift
• Elisabeth Etter, Securex
• Marc Oblin, BNP Paribas Fortis
• Lara Piret, The Shift
• Nicole Plisnier, BNP Paribas Fortis
• Kathleen Meyer, Daoust

Deelnemers workshop Nederlandstalige werkgevers – 27 april 2016
• Charlotte Beirnaert, Engie
• Katrien De Clercq, Securex
• André De Landtsheer, Nationale Bank van België
• Eva Deschans, Lidl
• Jean-Paul Eeckels, BNP Paribas
• Tessa Gorris, Hrwijs (verso)
• Soen Janssen, Departement internationaal Vlaanderen, Vlaamse overheid
• Godelieve Keunen, Eandis
• Bart Mellaerts, KBC
• Lien Stevens, Lidl
• Heidi Verlinden, Securex
• Marc Vermeesch, SD worx
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BIJLAGE 3: DEELNEMERS WORKSHOPS ARTSEN

Deelnemers workshop Nederlandstalige artsen – 24 mei 2016
• Dr. Dominique Dewilde, Huisarts
• Dr. Lucas Joos, Psychiater, PC Bethanië Zoersel
• Dr. Jeroen Kleinen, Psychiater, Voorzitter van de medische raad, 

PC Sint-Hiëronymus
• Dr. Bart  Leroy, Expert in (psychische) arbeidsongeschiktheid
• Dr. Marc Stein, Expert in (psychische) arbeidsongeschiktheid, Psychiater, 

Liaison-psychiater ZNA Middelheim/St.Elisabeth, Verzekeringsdeskundige en 
medisch expert

Deelnemers workshop Franstalige artsen – 26 mei 2016
• Dr. Virginie Bedoret , Généraliste
• Dr. Jean-Pierre Brasseur, Rhumatologue
• Dr. Bernard Cappeliez, Psychiatre
• Dr. Nathalie Cogels, Généraliste
• Dr. Sophie Noël, Généraliste
• Dr. Gabrielle Scantamburlo, Psychiatre
• Dr. Sébastien Theunissen, Psychiatre
• Dr. Jacques Vanderstraeten, Généraliste
• Dr. Michel Vanhalewyn, Généraliste
• Dr. Christine Villers, Rhumatologue
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BIJLAGE 4: DEELNEMERS AAN DE GEMENGDE WORKSHOPS

Deelnemers Nederlandstalige gemengde workshop – 2 februari 2017
• André De Landtsheer, Nationale Bank van België
• Katrien Devriendt, Eandis
• Jean-Paul Eeckels, BNP Parisbas
• Bart Mellaerts, KBC
• Lucien Raes, Securex
• Heidi Verlinden, Securex

• Dominique Dewilde, Huisarts
• Bart Leroy, Psychiater Leuven
• Marc Stein, Psychiater Antwerpen

• Saskia Decuman, Coördinator van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid 
bij de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV

• Miriam van Dick, Doctoraatstudente KU Leuven

Deelnemers Franstalige gemengde workshop – 3 februari 2017
• Dr. Virginie Bedoret, Généraliste
• Dr. Bernard Cappeliez, Psychiatre
• Lara Piret, The Shift
• Dr. Sébastien Theunissen, Psychiatre
• Dr. Jacques Vanderstraeten, Généraliste
• Dr. Michel Vanhalewyn, Généraliste
• Dr. Christine Villers, Rhumatologue

• Saskia Decuman, Coordinateur du Centre d’expertise du service des indemnités 
de l’INAMI

• Miriam van Dick, Doctorante KU Leuven
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Samen werken aan een betere samenleving 
 
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van 
het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale 
impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken.
Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en be-
vorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, 
gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie,
Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar 
koning was. 

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.

www.kbs-frb.be                   Abonneer u op onze e-news   www.goededoelen.be

Volg ons op

Koning Boudewijnstichting,

stichting van openbaar nut     

Brederodestraat 21, 1000 Brussel 

info@kbs-frb.be     02-500 45 55

Giften vanaf 40 euro op onze rekening 

IBAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1 geven aanleiding tot

een belastingvermindering van 45 %

op het werkelijk gestorte bedrag.

https://www.facebook.com/Koning-Boudewijnstichting-183841191717055/
https://twitter.com/KBS_FRB
https://www.youtube.com/user/KBSFRBvideo
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