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• 1/3 van mensen met WW, WWB of WIA 
uitkering heeft psychische problemen (OECD, 

2014)

• Kosten voor Nederlandse economie geschat 
op 20 miljard euro per jaar (OECD, 2014)

• Men zit lang thuis, zelfs bij ‘lichtste soort’: 
23% is langer dan 6 maanden volledig afwezig 
(Brouwers 2006)

Arbeidsre-integratie MOET beter: 



• Psychische problemen zijn grote bedreiging voor 
duurzaam inzetbaarheid (Leijten 2015)

• Werken is goed voor gezondheid, beschermt 
vooral tegen depressie en psychische 
gezondheidsproblemen
(Van der Noordt 2014, Schuring 2011, Carlier 2013)

• Thuiszitters lopen risico op grotere ellende

Arbeidsre-integratie MOET beter: 



• Ruimte voor verbetering bij veel betrokkenen; 
begeleiding is belangrijk en kan verbeterd
(Nieuwenhuijsen 2004, De Vries 2014, OECD 2014, Lugtenberg in 
voorbereiding, Van Beurden in voorbereiding)

• Betere samenwerking tussen stakeholders is 
nodig (GGz, BA, UWV, huisarts, werkgever)
(Holwerda 2014, Anema 2006, OECD 2011, Michon 2015)

• Preventie is beter dan genezen

Arbeidsre-integratie KAN beter: 
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1. ‘ Ernstigere’ psychische aandoeningen: 

supported employment

2. Veelvoorkomende psychische 

aandoeningen

Twee stromingen:



• Voor mensen met ernstige psychische 
aandoeningen

• >18 RCT’s wereldwijd toonden effectiviteit

• Ook in Nederland 

• Wordt nu ook onderzocht voor andere 
populaties

Mueser (Encephale 2014)

Michon (Psychiatric Rehabilitation Journal 2014)

Fioritti (Psychiatric Rehabilitation Journal 2014)

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)



• Iedere cliënt die een baan wil, wordt 
ondersteund

• Wensen cliënt zijn uitgangspunten

• Ondersteuning op lange termijn

• Reguliere baan met tenminste 
minimumloon

• Snel aan het werk 

• Integratie met GGz-hulp

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)



• Angst, depressie, burnout, somatisatie, 

distress/overspanning

• Aantal thema’s  gelden ook voor 

ernstige psychische aandoeningen

Tweede stroming: veelvoorkomende psychische 

aandoeningen
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Factor 1: Stigma



Thornicroft ea (British Journal of Psychiatry 2007)

Het proces van stigmatisering

1. 

Kennis: 
onwetendheid

2. 

Attitudes: 
vooroordelen

3. 

Gedrag: 
discriminatie
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1. Werkgevers en leidinggevenden hebben negatief 
beeld van werknemers met psychische problemen 
(Mendel  Epidemiol Psychiatr Sci 2015)

2a. Werknemers durven niet over psychische 
problemen te praten (Dewa, Int J Occup Environ Med 2014)

2b. Ze lopen daardoor werkaanpassingen mis (Dewa, 
Int J Occup Environ Med 2014)

3. Geanticipeerd stigma en zelfdiscriminatie: ‘Why
try effect’ (Corrigan World Psychiatry 2009, Lasalvia Lancet 2013, Brouwers 
BMJ Open 2016) 

Drie problemen van stigma voor arbeidsparticipatie:



Effect van geanticipeerde stigma- en discriminatie 
op solliciteren en leren

• Schizofrenie: 66% solliciteert niet vanwege 
verwachtte discriminatie Thornicroft Lancet 2009

• Depressie: Bijna 60% solliciteert niet meer en 
volgt geen training of opleiding vanwege 
verwachtte discriminatie (Brouwers BMJ Open, in press)

• Verslaving:  idem voor 39% (Van Boekel Health Soc Care 

Community 2015)

• Angst: percentage onbekend



• 1 op de 5 solliciteert niet vanwege mogelijke 
reacties op hun psychische klachten van anderen

• 1 op de 5 wil/durft hierdoor geen cursus of 
opleiding te beginnen



Wat kan er gedaan tegen stigma als barrière voor 
arbeidsparticipatie ? 

1. Meer en betere kennis nodig in de 
werkomgeving

2. Veiligere cultuur; bespreekbaar maken

3. Duale focus: stigma in werkomgeving EN 
zelfstigma

4. Meer kennis nodig over wat werkt; goede 
interventies en tools (bijv ‘Verbergen of 
Verzwijgen?)
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• Vermijdingsangst was grootste risicofactor voor 
niet werken Oyeflaten J Rehab Med 2008 

• Lang verzuim hing niet samen met gezondheid 
maar met ontevredenheid met 
werkomstandigheden 
(Ekberg J Occup Rehabil 2015)

Factor 2: Cognities en rol werknemer



Werkgerichte Cognitieve Gedragstherapie werkt!

• Reduceert angstsymptomen Naidu Occup Med 2015

• Werkgerichte CBT verkort verzuimduur 
Joyce Pychol Med 2015

• Verkort verzuimduur bij depressie 
Nieuwenhuijzen Cochrane Review 2014

Factor 2: Cognities en rol werknemer



Werkgerichte Cognitieve Gedragstherapie werkt!

• Via E-health even effectief, en 
kosten-effectiever dan face-to-face
Naidu Occup Med 2015 

• Blended aangeboden met e-mail reminders voor 
bedrijfsarts: significant sneller aan het werk dan 
controlegroep Volker J Med Internet Res 2015

Factor 2: Cognities en rol werknemer
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• Werk aspecten: hoge taakeisen, lage autonomie 
en weinig steun en waardering, 
werkonzekerheid
(Lau Scan J Publ Health 2015, Leijten J Occup Rehabil 2015, Netterstrom
Biomed Res Int 2015)

• Lang verzuim hing samen met ontevredenheid 
met werkomstandigheden. 
Niet met gezondheid. (Ekberg J Occup Rehabil 2015)

Factor 3: rol van de werkomgeving



• Begeleiding (werkaanpassing) die op individuele 
zieke werknemer is afgestemd motiverend voor 
RTW 
Andersen J occup Rehabil 2014

• Werkaanpassingen kunnen verzuim reduceren 
en worden te weinig en te laat ingezet (Boot J Occup
Rehabil 2013)

• Maatwerk is dus nodig!

Factor 3: rol van de werkomgeving
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• Betere communicatie leidinggevende en zieke 
werknemer hing samen met korter verzuim
Nieuwenhuijsen Occup Environm Med 2004 

• Leidersschapsstijl van leidinggevenden: 
korter verzuim als leidinggevende zich kan 
aanpassen (Schreuder J Nursing Manag 2011; Schreuder J Occup
Rehabil 2013) 

• Terugval na werkhervatting voorspeld door 
conflict met leidinggevende. Niet door ziekte 
Arends Scan J W Env H 2014

Factor 4: Communicatie werknemer en werkgever
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• Bij distress kortere verzuimduur Flach Eur J Public Health 
2012; Nielsen Disabil Rehabil 2012

• Verzuimduur bij depressie verlengd door 
comorbiditeit, zowel lichamelijke als psychische 
Ervasti Psychosom Med 2015

• Symptoomreductie blijft van cruciaal belang 
voor goed werkfunctioneren bij depressie 
Hees J Affect Disord 2013

Factor 5: ernst gezondheidsproblemen
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• Te weinig contact tussen behandelaars Anema 2006, 
OECD 2011, Michon 2015

• Focus ‘klinische’ behandelaars op klachten en 
niet op werk Anema 2006; De Vries 2014, OECD 2011

• Meer contact tussen bedrijfsarts en 
contactpersoon werkomgeving hing samen met 
snellere werkhervatting (Van Beurden, in voorbereiding) 

• Leidinggevenden zouden meer contact moeten 
houden met hun verzuimende werknemers 
Nieuwenhuijsen Occup Environm Med 2004 

Factor 6: Samenwerking stakeholders



• Focus GGz vaak op ernstige en niet op 
veelvoorkomende psychische problemen OECD 2011

• Onderdiagnostiek en onderbehandeling van 
psychische aandoeningen is een probleem Cornelus
2014, Dewa 2011

Factor 6: Samenwerking stakeholders



• Denk aan het succes van IPS: zsm aan de slag, 
langdurige multidisciplinaire begeleiding, 
aansluitend op wensen cliënt 

• Allen: samen werken aan ‘maatwerk’ voor de 
individuele werknemer; werkaanpassingen en 
communicatie. Te veel focus op ziekte is onterecht!

• Arbodiensten: Bedrijfsartsen kunnen niet goed 
werken volgens beroepsrichtlijn door te magere 
contracten met bedrijven (Lugtenberg submitted)

• Arbodiensten: Blijf investeren in scholing 
bedrijfsartsen: meer kennis, werkplezier en beter 
richtlijngebruik (Joosen 2015)

Factor 7: Goede begeleiding
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• Antistigma: voorlichting geven aan 
werkomgeving over psychische problemen en 
werk

• Stimuleren van een goede communicatie tussen 
werknemer en werkgever

• Inzetten van ‘blended’ e-health werkgerichte 
CGT

• Bedrijfsartsen volgen de NVAB richtlijn 
‘Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden 
met psychische problemen’ minimaal (Nieuwenhuijsen
Occupat Enviroment Med 2003, Rebergen Occup Med 2006, J Occup Environ
Med 2009, Joosen in voorbereiding).

Wat zou u mogelijk zelf kunnen verbeteren? 



Aangetoond werkzame onderdelen richtlijn o.a.: 

- afstemmen met andere behandelaren, 

- Frequent contact met 
leidinggevenden/werkomgeving

- Proces goed monitoren, procescontingent 
werken

- terugvalpreventie

Wat zou u mogelijk zelf kunnen verbeteren? 





Dank voor uw aandacht

e.p.m.brouwers@uvt.nl

Tot ziens bij Tranzo, Tilburg University!
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