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Waarom aandacht voor werk zo belangrijk is

• Werk is een belangrijke maatschappelijke rol
• Werk biedt naast inkomen, zingeving, sociale contacten en structuur
• Goed werk is gezond en kan bijdragen aan herstel 
• Veel mensen willen blijven werken
• Veel zorgverleners hebben oog voor de mens achter de patiënt, met 

alle rollen

* Waddell G, Burton AK (2006). Is work good for your health and well-being? London: The Stationary Office (TSO).



Een ziekte of aandoening is altijd arbeidsrelevant: 
er zijn mogelijk gevolgen van de (behandeling van) 
ziekte/aandoening voor het werk



Initiatiefnemers Target@Work
Prof. Dr. Mieke Hazes, reumatoloog en  hoogleraar 
reumatologie Erasmus Medisch Centrum

‘Wat hoopt u nou dat ik voor u kan doen? 
Wat is voor u belangrijk?’

Prof. Dr. Annelies Boonen, reumatoloog en  hoogleraar 
reumatologie  Maastricht UMC+
‘Werk is een belangrijke maatschappelijke rol voor patiënten. Het hebben 
van betaald werk behoort samen met ‘relatie met de partner’ en ‘relatie 
met kinderen’ tot de drie belangrijkste sociale rollen, belangrijker dan 
vrije tijd, reizen, relaties met vrienden’.

Vindt u dat optimale deelname aan het arbeidsproces een 
behandeldoel hoort te zijn binnen de reumatologische zorg? (2013)

Maar ook: 
1. Onvoldoende kennis wet- en 
regelgeving
2. Onbekendheid met 
doorverwijsmogelijkheden
3.  Onvoldoende tijd



wetgeving: niet 
vanzelfsprekend recht op 
uitkering bij ziekte

ontslag
Onbegrip van  collega’s

Problemen met leidinggevende

Arbeidsmarkt situatie

Re-organisatie
Lastig werk vinden

vanuit de zorg hebben we niet op alles invloed…

Geen toegang tot bedrijfsarts

ZZP’ers: geen AO verzekering, problemen inkomen

Problemen van werkende patiënten 



• …door de patiënt zo zelfredzaam mogelijk te maken
• …vanuit onze invloedsfeer 

1. Door regelmatig naar het werk te vragen en werkproblemen te signaleren 

2. Mogelijkheden vanuit behandeling en begeleiding (medicatie, operatie, advies)* 
gericht op aan het werk kunnen blijven

3. Doorverwijzen naar verdere ondersteuning 

Maar we kunnen de patiënt wel helpen 

*Target@Work gaat niet over invulling van de behandeling en 
niet over medicatie.  Dat is aan de zorgprofessionals. 

Dicht tegen de zorg aan organiseren



Target@Work biedt zorgverleners handvatten

Drie vragen staan centraal:
1. Werkt u op dit moment?
2. Hoe gaat het op uw werk?
3. Heeft u behoefte aan hulp?

• Tools: screening, doorverwijzing
• Online info werknemers/werkgevers, publicaties, richtlijnen
• E-learning (waarom werk, wet- en regelgeving, tips en tools) - op aanvraag
• Reumatologie en oncologie, breder inzetbaar zie ook www.fitforworknederland.nl

Neutrale vraagstelling:  
voorkomen van nadruk op problemen
Wel doorvragen bij hoe het gaat 

www.targetatwork.nl



Beproefde werkwijze

www.targetatwork.nl

reumatologie

oncologie


