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Vlaams Patiëntenplatform vzw
•

•
•
•

Platform van meer dan 110
patiëntenverenigingen
Onafhankelijk
Algemene belangenbehartiging
Thema’s: patiëntenrechten,
werkgelegenheid, verzekeringen,
medicatie, zeldzame ziekten,
tegemoetkomingen, kwaliteit van zorg,
eerstelijnszorg, eHealth,…
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Opzet
• Werkgelegenheid is belangrijk thema

• Realiteit van mensen die werken met een
chronische ziekte beter begrijpen
• Verspreiding via contactpersoon
patiëntenvereniging
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Profiel respondenten
• 728 personen hebben de vragenlijst ingevuld

• 92,3% tussen 21 en 60 jaar (beroepsactieve
leeftijd)
• 59,9% lid van een patiëntenvereniging
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Belangrijkste vaststellingen
De wil om te werken overheerst!
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Belangrijkste vaststellingen
Op aanraden van arts minder gaan werken
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Belangrijkste vaststellingen
Pijn en vermoeidheid zorgen voor hinder bij
uitoefening job
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Belangrijkste vaststellingen
Ondersteunende maatregelen onvoldoende benut
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Aanbevelingen voor het beleid
• Flexibelere en inclusieve arbeidsmarkt
– Wie wil en kan werken, moet aan de slag
kunnen (blijven)
– Gelijke kansen

• Toegelaten arbeid
– Onvoldoende flexibiliteit
– Loopbaan afbouwen
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Aanbevelingen voor het beleid
• Flexibele afwisseling tussen werken en
periodes van ziekteverlof
• Maatregelen arbeidsbeperking
– Onvoldoende benut
– Goed en ruim inzetten

• Sensibilisering
– Werkgevers
– Volledige samenleving
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Aanbevelingen voor het beleid
• Meer zicht op financiële gevolgen van
(her)toetreden tot arbeidsmarkt
– Werken moet lonen

• Focus op re-integratie
– Wat kan persoon nog wel
– Garantie recht op ander of aangepast werk
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Op welke manier probeert het VPP het
beleid te beïnvloeden?
• Adviezen, standpuntteksten & nota’s
• Gesprekken met kabinetten Werk en
Sociale Zaken
• Krachten bundelen met andere
stakeholders
• Deelname aan projecten en onderzoeken
• …
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Op welke manier informeert het VPP
patiënten?
•
•
•
•

Website
Nieuwsbrief
Facebook
Vernieuwde brochures
– Opdrachten van expertiseartsen
– Solliciteren met een chronische aandoening

• Informatiefiches
– Re-integratietraject
– Hervorming toegelaten arbeid

• Informatiesessies voor leden
• Beantwoorden van vragen via telefoon en mail
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In de media: het re-integratietraject
De Block wil langdurig
zieken weer aan het
werk – De Morgen
16.02.2015

Regering laat langdurig
zieken niet met rust – De
Tijd 25.11.2015

De Block wil langdurig zieken
verplicht aan het werk –
Opiniestuk Knack 12.10.2015

Maggie De Block wil in 2016
zeker 10.000 langdurig
zieken terug aan het werk –
Belga 3.07.2015

Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt
De voorbije weken berichtten de media veelvuldig over de plannen van minister De Block en
minister Peeters over re-integratie van personen die langdurig ziek zijn. Re-integratie is steeds
een samenspel tussen de patiënt, de werkgever, de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer
en de arbeidsbemiddelaar (VDAB, GTB of GOB). Uiteraard staat de patiënt hierin centraal, maar
helaas wordt hij niet betrokken en gehoord. Op dit moment onderhandelen enkel de sociale
partners over de inhoud van een multidisciplinair re-integratietraject. Het Vlaams
Patiëntenplatform vraagt dat de patiënt mee aan tafel uitgenodigd wordt om een traject uit te
tekenen waarin werken ook daadwerkelijk mogelijk is.
…
Persbericht VPP 7 december 2015
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In de media: sancties voor langdurig zieken
Langdurig zieken
kunnen deel uitkering
verliezen – De Tijd
26.11.2015

Regering ruziet over sancties
voor onwillige zieken – De
Standaard 19.03.2017

Voorlopig geen sancties
tegen langdurig zieken –
Moneytalk 22.04.2016

Morgen beslist regering: tot 10 procent
minder uitkering voor langdurig zieken
die niet hard genoeg hun best doen - De
Wereld Morgen 17.05.2018

Re-integratie mag geen sanctioneringsbeleid worden
Langdurig zieken die manifest weigeren om mee te werken aan een re-integratietraject
dreigen 5 tot 10% van hun uitkering te verliezen. Dat staat in het voorstel waarover de
federale regering momenteel onderhandelt. Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk
tegen Armoede roepen op om deze sancties niet door te voeren.
…
Persbericht VPP en Netwerk tegen Armoede 17 mei 2018
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In de media: hervorming toegelaten arbeid
Langdurig zieken die
deeltijds werk hervatten
zijn zwaar gesjareld – De
Wereld Morgen 26.03.2018

Gevecht om overeind te
blijven – De Standaard
09.04.2018
De Block neemt gas
terug over
werkhervatting zieken –
De Tijd 13.04.2018
Zieke die deeltijds
werkt verliest geen
geld meer – De
Morgen 13.04.2018

Veel zieken die weer
aan het werk gaan
moeten inleveren Het Belang van
Limburg 15.03.2018

Het VPP
• Informeert haar leden
• Vraagt een overleg met het kabinet Sociale Zaken
• Signaleert aan en overlegt met mutualiteiten
• Schrijft een brief aan het Beheerscomité RIZIV
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In de media: richtlijnen arbeidsongeschiktheid
Vlaams Patiëntenplatform bezorgd over richtlijnen duur
arbeidsongeschiktheid
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block wil richtlijnen vastleggen over de duur van de
arbeidsongeschiktheid. Het zal gaan om acht ziektebeelden, namelijk lage rugpijn, problemen van de spiergroep,
rotator cuff, borstkanker, infarct, milde depressie en burn-out, carpal tunnel en knieprothese.
Het Vlaams Patiëntenplatform is bezorgd dat dit de stigmatisering van personen met een chronische ziekte in de
hand werkt. Personen die langer arbeidsongeschiktheid zijn dan voorzien is in de richtlijn dreigen als profiteurs
bestempeld te worden. “Het is belangrijk dat patiënten op hun eigen tempo kunnen herstellen en hierbij niet
onder druk worden gezet. Elk ziekte- en herstellingsproces is anders en de dialoog met de arts over een eventuele
werkhervatting is cruciaal.”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.
…
Persbericht VPP 25 oktober 2018

Hulpmiddel in de maak voor huisartsen om ziekteverlof te bepalen
bij acht aandoeningen
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) heeft het Nationaal College voor
Sociale verzekeringsgeneeskunde de opdracht gegeven om voor acht ziektebeelden de duur van
arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen.
…
Persbericht Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 26 oktober 2018
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In de media: weeraandeslag.be
Info en tips voor zelfstandigen, werkgevers, werknemers en
werkzoekenden
Lancering weeraandeslag.be: opnieuw werken op eigen tempo
In het verleden was het erg complex om op eigen tempo opnieuw aan het werk te gaan als je een
ziekte-uitkering had. In 2017 heeft minister Maggie De Block (Open Vld) daar verandering in
gebracht. Nu is het mogelijk om een uitkering te combineren met stap voor stap het werk
hervatten. Er bestaan nog steeds soms nog misverstanden rond. Daarom lanceert de minister
www.weeraandeslag.be met informatie en tips.
Persbericht Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 2 april 2019

Het VPP
• Vraagt een overleg met het kabinet Sociale Zaken en het kabinet Werk
• Bezorgt schriftelijke feedback
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Het Vlaams Patiëntenplatform blijft zich, voor
én achter de schermen, inzetten voor het
verhogen van de levenskwaliteit van patiënten
met een chronische aandoening!
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Contact
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Tel: 016 23 05 26
Mail: eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze
nieuwsbrief!
www.vlaamspatientenplatform.be
www.facebook.com/vlaamspatientenplatform
www.twitter.com/VPPvzw
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