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BDB Module ‘Onderwijs en ICT’

Drachten, 6-2-2020

Workshop Nieuwe richtlijn: psychische problemen
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Introductie
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Disclosure belangen:

Peter Coffeng, bedrijfsarts

(potentiële) 

Belangenverstrengeling 

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk 

relevante relaties met bedrijven 

Arbo Unie 1991- juni 2016, Rienks en nu 

Richting vanaf september 2019, 

2 dagen per week

TNO tot 2001, waarna Edufit sinds 2001

NVAB bestuur 2010-2014, 

sinds 2010 o.a. autorisatiecie. RL , RGS, 

CNN, werkgroep kennisagenda

Sponsoring of onderzoeksgeld Geen

Disclosure dia
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Peter Coffeng
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Programma

Bespreking richtlijn 

psychische problemen (2019)

Introductie & 

kennismaking
Afsluiting
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Leerdoelen

Na afloop van workshop kun je:

▪ de belangrijkste kenmerken van de nieuwe richtlijn 

psychische problemen benoemen

▪ de overeenkomsten en verschillen met de oude richtlijn 

of een andere standaard benoemen
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ja = staan nee = blijven zitten

Kennismaking
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BDB Module ‘Onderwijs en ICT’

Bespreking richtlijn psychische problemen (2019)
voor het handelen van de bedrijfsarts & verzekeringsarts e.a.

bij werkenden met psychische problemen 
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Arbeid & psychische gezondheid

Arbeid kan (sterk) bijdragen aan de (psychische) 

gezondheid van mensen. 

Arbeid kan psychische klachten en psychische 

stoornissen ook veroorzaken of verergeren.

9

GGZ-standaarden - Arbeid als Medicijn
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Arbeid & psychische gezondheid

▪ The Jobs Demands Resources model  (Schaufeli W.B. & Bakker A.B., 2004)

Jobs resources/

Energie- of hulpbronnen

Jobs demands

Werkstressoren

• Ontplooiingskansen

• Autonomie

• Steun van collega’s

• Beslissingsbevoegdheid

• Feedback, coaching

• Hoge werkdruk

• Hoge tijdsdruk

• Pesten, Agressie

• Fysiek zwaar werk en  

Onderwaardering

Work Engagement/

Bevlogenheid
Spanningsklachten 

Overspannenheid

Burnout
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NVAB richtlijnen Op terrein van psyche

▪ Overspanning, Burnout

(2011)

▪ Werkdruk (2013)

▪ Werk-privébalans (2013)

▪ Agressie en Geweld (2013)

▪ Depressie (2016)

▪ Psychische problemen 

(2019)

nvab-online.nl:
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Waarom deze aanpak bij werkenden?

▪ Het gaat niet vanzelf goed bij psychische problemen!

▪ Ziekteverzuim:

- 36% van de werkenden geeft bij de NEA aan: werkstress 

is oorzaak van laatste  verzuim (TNO, Hooftman 2017)

- kosten 1,8 miljard per jaar (TNO, 2014)

▪ Arbeidsongeschiktheid (AO) volgens UWV (2016): 

- nieuwe WGA 13% en 

- IVA aanvragen 18% ! (blijvend volledig AO)
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https://www.oval.nl/cms/public/files/2018-11/persbericht-start-week-van-de-werkstress-12-november-2018.pdf?097fc44f92


© Edufit 14

Waarom een nieuwe richtlijn 

psychische problemen? (1)

▪ Verandering in werk:

• Andere inhoud (diensten, digitalisering/ robotisering)

• Andere arrangementen (flexibilisering)

▪ Capability-benadering: Werk is voor mensen een 

belangrijk levensdomein om belangrijke doelen en 

waarden realiseren: Hulpmiddel 3 lijst werkcapabilities
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Waarom een nieuwe richtlijn 

psychische problemen? (2)

Rol van de hulpverlener verandert:

▪ Meer aandacht voor de toekomst i.p.v. vnl. aandacht 

voor het verleden 

▪ Positieve psychologie en gezondheid (Huber, 2011)

▪ Van verlies van grip/controle meer naar zelfregie

of zelfmanagement 

Hulpmiddelen 1 en 2: Oplossingsgerichte 

en motiverende gespreksvoering en 

gespreksadviezen (vb vragen per fase en stap)
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Richtlijn psychische problemen
(binnen ca. 2 weken eerste contact, 30 min.)

1. Inclusie - / exclusie criteria 

2. Oriëntatie op situatie en Diagnose

3. Interventies 

a) -> werkende

b) -> werkomgeving

c) bij andere dan stressgerelateerde

aandoeningen

4. Evaluatie en terugvalpreventie



© Edufit 17

1. Exclusie-/ Inclusiecriteria

Nee Ja

Klachten zin direct gevolg van: Werkende leidt aan (dreigend 

controle verlies en 

functioneringsproblemen door:

Acute emotionele staat, bv. 

boosheid

Stressgerelateerde klachten:

spanningsklachten

Of een somatisch beeld Overspanning, Burnout

Evt. i.c.m.: Depressie, 

angststoornis of overige 

psychiatrie (licht-matig qua ernst)

Voldoende vertrouwen en 

overeenstemming over de 

diagnose
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2. Oriëntatie op situatie & Diagnose (werkhypothese)

▪ Procesdiagnose 

3 fasen: 

✓ Crisisfase ( ca. 3 wkn)

✓ Oplossingsfase (ca. 6 

wkn.)

✓ toepassingsfase

▪ Situationele diagnose 

✓ doelen en waarden

✓ factoren

✓ capability benadering

(hulpmiddel 3) 

▪ DD

diverse beelden: 

hulpmiddelen 4 t/m 6

▪ Risicofactoren

✓ somatisatie

✓ irreële cognities/ rigide 

persoonlijkheid

✓ Arbeidsconflict

✓ Ongewenst gedrag

✓ Suïcide (Triage tool 113)

(hulpmiddelen12 en 13)

Werkhypothese (evt. beroepsziekte)
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Interventie: Capability benadering: 7 werkwaarden

(//jobresources)

1. Kennis en vaardigheden gebruiken

2. Kennis en vaardigheden ontwikkelen

3. Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

4. Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of 

opbouwen

5. Eigen doelen stellen

6. Een goed inkomen verdienen

7. Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

https://werkalswaarde.nl/

https://werkalswaarde.nl/
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Voor alle 7 werkwaarden (score 1-5: niet - in zeer grote mate)

1. Hoe belangrijk is deze waarde voor u in uw werk?

2. Biedt uw huidige werk u voldoende mogelijkheden om deze 

waarde te realiseren?

3. Lukt het u daadwerkelijk om deze waarde te realiseren?

Voorbeeld uitslag Lijst Werk Capabilities
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3a Interventies (en taken) werkende per fase 
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Van weegschaal - naar auto-metafoor

draaglast-draagkracht ICF

© foto: Iris Loonen
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Voorlichting en activeren via 

E-Mental Health (EMH)

www.snelbeterinjevel.nl met 

zelftest en 

Gratis eHealth interventie 

voor stress, slapen en 

piekeren (Trimbos)

http://www.snelbeterinjevel.nl/
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Meer voorbeelden E-Mental Health (EMH)

www.huisarts-emh.nl

betaalde E-Mental Health

Interventies ook via Trimbos

Openheid op het werk 

over psychische 

aandoeningen?

Keuzehulp:

www.samensterkzonder

stigma.nl/coral20/

http://www.samensterkzonderstigma.nl/coral20/
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3b Interventies werkomgeving (1)

▪ Uitleg en voorlichting over hun rol bij zelfregie, 

zelfmanagement, probleemoplossend vermogen en re-

integratieproces van werkende

▪ Training of voorlichting, bijv. over de capability-benadering 

en positieve gezondheid/psychologie in relatie tot 

duurzame inzetbaarheid https://werkalswaarde.nl/

https://werkalswaarde.nl/
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3b Interventies werkomgeving

▪ Inzicht over doelen en waarden → belangrijke 

uitgangspunten

▪ Concrete oplossingsgerichte maatregelen (ondersteun o.a. 

middels driegesprekken).

▪ Preventieve maatregelen 

- m.b.t. werkdruk, taakeisen, taakautonomie en sociale 

steun; 

- versterken hulpbronnen
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3c Andere dan stressgerelateerde stoornissen

▪ Stressgerelateerde

stoornis 

▪ Depressieve stoornis

▪ Angststoornis

▪ Overige psychiatrie

Stressgerelateerde

component

Specifieke

component

Classificatie
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4. Evaluatie en terugvalpreventie

ORIËNTATIE op de SITUATIE
&

DIAGNOSE
(WERKHYPOTHESE)

INTERVENTIES

Pt. is hersteld

terugval-preventie

Beloop 
stagneert 

heroverweging 
uitgangspunten

Beloop gunstig 
Terughoudend 

met diagnostiek 
en interventies

EVALUATIE/ 

TERUGVALPREVENTIE

(

Steunende/

oplossingsgerichte 

begeleiding  
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4a Evaluatie 

▪ Evalueer diagnose en interventie(s)

en beoordeel bij ieder contact proces van herstel.

▪ Onderneem actie bij stagnatie

▪ Bekrachtig wat (weer) goed gaat
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4b Terugvalpreventie

▪ Terugvalpreventie vanaf begin in begeleiding

▪ Evaluatiemomenten volgends aanbevelingen richtlijn

▪ Expliciteer aan einde begeleiding doelen en waarden 

die voor werkende belangrijk zijn en hoe werkende die 

wil realiseren
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Andere standaarden

▪ Overspannen

www.Thuisarts.nl

van de NHG

▪ Zorgstandaard: 

Aanpassingsstoornissen (incl.

overspanning en burn-out)

▪ www.ggzstandaarden.nl

Generieke Module

Arbeid als medicijn

http://www.thuisarts.nl/
http://www.ggzstandaarden.nl/
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Opdracht

Vergelijk de nieuwe richtlijn psychische problemen met 

de oude richtlijn of de door u gebruikte standaard(en) 

of richtlijn(en). 

Noem 1 overeenstemming en 1 verschil
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BDB Module ‘Onderwijs en ICT’

Afsluiting

© foto: Iris Loonen
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Kernboodschappen

▪ Houd contact met werkende EN werkomgeving (ook bij 

verwijzing)

▪ Houd kennis en vaardigheden actueel

▪ Regel randvoorwaarden (voldoende tijd, IT-faciliteiten) 



© Edufit 36

Evaluatie
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Ten slotte
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Herziene richtlijn psychische problemen
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Risicofactor suïcide (hulpmiddel 13)
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Openheid op het werk ?

Digitale keuze hulp bij psychische aandoeningen

▪ https://www.samensterkzonderstigma.nl/coral20/

https://www.samensterkzonderstigma.nl/coral20/

