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Achtergrond	  
•  Er	  wordt	  in	  de	  GGZ	  te	  weinig	  gesproken	  over	  
werk	  

•  Als	  we	  over	  werk	  spreken	  weten	  we	  niet	  goed	  
waar	  we	  het	  nu	  precies	  over	  moeten	  hebben	  

•  Er	  wordt	  te	  veel	  óver	  en	  te	  weinig	  mét	  
paIenten	  gesproken	  



PosiIeve	  gezondheid	  

Gezondheid	  is	  het	  vermogen	  van	  mensen	  zich	  
aan	  te	  passen	  en	  een	  eigen	  regie	  te	  voeren,	  in	  
het	  licht	  van	  fysieke,	  emo;onele	  en	  sociale	  

uitdagingen	  van	  het	  leven	  
	  	  

(Machteld	  Huber	  2012).	  	  





Waarde	  van	  werk	  





Pinel	  (1745-‐1826)	  

Morele	  behandeling	  
	  
•  Empathische	  en	  coachende	  relaIe	  met	  de	  
paIënt	  

•  Behandelmilieu	  waarin	  zinvol	  werk	  werd	  
verricht,	  voor	  ontspanning	  werd	  gezorgd	  en	  
waar	  de	  paIënt	  in	  zijn	  waarde	  werd	  gelaten	  





Oostenrijkse	  dorpje	  Marienthal	  werd	  in	  1931	  zwaar	  getroffen	  
door	  het	  sluiten	  van	  de	  enige	  texIelfabriek.	  
In	  358	  van	  de	  in	  totaal	  478	  gezinnen	  die	  het	  dorp	  telde	  was	  er	  
minstens	  een	  gezinslid	  werkloos.	  

•  Ongebroken	  gezinnen	  (16%)	  
•  Gezinnen	  die	  bij	  de	  pakken	  gingen	  neerzi;en	  (48%)	  
•  Wanhopige	  gezinnen	  (11%)	  
•  Apathische	  gezinnen	  (25%)	  

Hoe	  grote	  de	  achteruitgang	  in	  inkomen	  hoe	  negaIever	  het	  
gezinsklimaat.	  
	  
•  Ineenschrompeling	  van	  de	  levenshorizon.	  
•  Leven	  om	  te	  overleven.	  



Jahoda	  (1982)	  
	  
Manifeste	  funcIe:	  	  
•  Economische	  funcIe;	  verwerven	  van	  inkomen	  

Latente	  funcIe:	  	  
•  Sociale	  contacten,	  regelmaat,	  sociale	  status	  en	  
idenIteit,	  doel	  hebben	  in	  het	  leven,	  op	  peil	  
houden	  van	  vaardigheden	  





Querido	  (1901	  -‐	  1983)	  	  

Voorloper	  op	  het	  gebied	  van	  mulIdimensionaal	  
denken.	  	  

•  Aandacht	  voor	  somaIsche,	  psychische	  en	  
sociale	  dimensie.	  	  



Deci	  &	  Ryan	  (2000)	  
	  
Psychologische	  basisbehoefen	  
	  
•  CompetenIe	  
•  (RelaIonele	  of	  sociale)	  verbondenheid	  
•  Autonomie	  



Van	  der	  Klink	  (2016)	  
	  
Duurzame	  inzetbaarheid	  
	  
•  Realiseerbare	  mogelijkheden	  	  
•  Voorwaarden	  om	  in	  huidig	  en	  toekomsIg	  werk	  met	  
behoud	  van	  gezondheid	  en	  welzijn	  te	  (blijven)	  
funcIoneren.	  	  

•  Werkcontext	  die	  hen	  hiertoe	  in	  staat	  stelt	  
•  Ajtude	  en	  moIvaIe	  om	  deze	  mogelijkheden	  
daadwerkelijk	  te	  benu;en.	  



Verzuim	  







Voorspellers	  terugkeer	  naar	  werk	  



Toename	  duur	  terugkeer	  naar	  werk	  

•  Leefijd	  >	  50	  (Nieuwenhuijsen	  2004)	  
•  Self-‐efficacy	  	  Huijs	  (2012)	  
•  Verwachte	  verzuimduur	  >	  3	  maanden	  
(Nieuwenhuijsen	  2004)	  

•  Diagnose	  depressie	  en	  angststoornis	  
(Nieuwenhuijsen	  2004)	  



Afname	  duur	  terugkeer	  naar	  werk	  
	  
•  Frequent	  contact	  met	  leidinggevende	  
Nieuwenhuijsen	  (2004,	  2006)	  

•  Behandeling	  door	  bedrijfsarts	  volgens	  de	  NVAB	  
Richtlijn	  

•  Beweging	  als	  Warming-‐up	  voor	  Re-‐integraIe,	  een	  
acIveringsprogramma	  voor	  werklozen	  met	  
psychische	  en/of	  fysieke	  klachten.	  	  
Bouman	  (2015)	  

•  Werkgerichte	  CogniIeve	  Gedragstherapie	  
Lagerveld	  (2012)	  

	  





Generieke	  module	  
	  ‘Arbeid	  als	  medicijn’	  















•  Arbeid	  is	  een	  medicijn	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  
het	  woord	  

•  Het	  kan	  zowel	  herstel	  belemmeren	  als	  
bevorderen	  

•  Het	  gesprek	  over	  werk	  is	  van	  belang	  om	  uitval	  
te	  voorkomen	  en	  terugkeer	  naar	  werk	  te	  
bevorderen	  



•  Wat	  is	  op	  dit	  moment	  de	  werksituaIe?	  
•  Heef	  werk	  een	  belemmerende	  of	  
bevorderende	  rol	  bij	  herstel?	  

•  Neem	  werk	  mee	  in	  het	  behandelplan!	  



?	  


