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ReumaNet: algemene info 

• Overlegplatform, ontstaan in 2006 

• Missie 
• ReumaNet is een Vlaamse samenwerkingsorganisatie die ijvert voor een 

betere levenskwaliteit voor elke reumapatiënt, jong en oud, in samenwerking 
met academici, zorgverleners en industriële partners in het domein. 

• Leden zijn geen individuele patiënten, maar patiëntenorganisaties 
en werkgroepen 
• Individuele patiënten kunnen wel persoonlijk contact opnemen 

• Elke organisatie die zich inzet voor mensen met een reumatische 
aandoening of een aanverwante ziekte, kan lid worden. 
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ReumaNet: leden 
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ReumaNet werkgroepen 

• Jong & Reuma 

• Bewegen met Reuma 

 

• Samenwerking met CLAIR, de Franstalige zusterorganisatie 
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ReumaNet Partners 

• Overleg tussen de verschillende stakeholders in 

reumatologie, met het akkoord tot en focus op wederzijdse 

onafhankelijkheid. 

• Tweemaandelijks overleg 

• Nieuwigheden, follow up van de actualiteit 

• Open discussie over de strategie van ReumaNet 
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ReumaNet Partners 
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• Informatieverstrekking 
• Websites www.reumanet.be en www.ikhebreuma.be 

• Brochures per aandoening, problematiek 

• Infofolders allerhande 

• ReumaKrant 
 

• Activiteiten: ReumaMama’s,  ReumaCafé’s, (Virtueel) symposia, 
Wereld Reuma Dag, tentoonstelling… 
 

• ReumaCoach 
• Voor vragen en persoonlijke coaching rond tewerkstelling en reuma 

ReumaNet aanbod - Vlaanderen 
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http://www.reumanet.be/
http://www.ikhebreuma.be/


 

• Informatieverstrekking 

• Sensibilisering groter publiek 
• tentoonstelling handen 

• Signaalfunctie naar de overheid 

• Internationale contacten: EULAR en EULAR PARE 

• Samenwerking met verschillende stakeholders binnen reumatologie 
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ReumaNet aanbod – (inter)nationaal 



• Permanentie op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 11u 
tot 13u: één of meerdere van onze medewerkers kunnen u 
te woord staan 

• Een afspraak op een ander moment kan altijd 

• Imperiastraat 16  
1930 Zaventem 

• 0470/32 94 57  

• WELKOM! 

ReumaHuis 
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Patiënt expertise centrum 

• Ervaringsdeskundige en Patiënt Expert 
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Pa ënt	

Ervaringsdeskundige	

Pa ënt	expert	

Ervaring	
Empowerment	

Vaardigheden	

Kennis	 Opleiding	



Patiënt experten 

21 februari 2019 – infosessie Jong&Reuma  11 

• Opgeleide patiënten worden ingezet om 
• Andere patiënten te begeleiden/helpen 

• Externe partijen de expertise van patiënten aan te bieden (bv. 
Mutualiteiten, bedrijven, zorginstellingen, beleidsinstellingen, 
onderzoeksteams, …) 

 

• Vertegenwoordiging van patiënten op verschillende 
beleidsniveaus, zowel lokaal als regionaal, federaal en 
internationaal 



PE’s in de reumatologie 
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• Projecten 
• ReumaMaMa’s en –PaPa’s: voor (toekomstige) ouders en ouders van 

kinderen met reuma – ism Jong&Reuma en ORKA 

• ReumaCoach: individuele coaching en ondersteuning 
• ReumaWerkt: project in samenwerking met RIZIV, start 2018 

 

• Documentatiecentrum in het ReumaHuis 

• Opleiding en training van patiënten tot patiënt experten 
• Eerste opleiding: november 2017 

• Aanvullend ook patiënt expertise in wetenschappelijk onderzoek 



ReumaWerkt 

• In België 
• Musculoskeletale + mentale problemen > langere periodes van afwezigheid op het 

werk  >> kost sociale zekerheid 

• Er zijn veel gespecialiseerde diensten voorhanden, maar: 
• Gebrek aan overzicht 

• Specifieke voorwaarden per dienstverlening, per regio, … 

• Wachtlijsten 

• Nood aan onderzoek naar meerwaarde ikv peer to peer mentoring 

• Er zijn heel wat verschillende soorten dokters en specialisten betrokken bij het 
return to work proces 

• De nieuwe wetgeving maakt dat er vanuit de sociale zekerheid meer pro-actief 
gewerkt wordt met focus op een zo vroeg mogelijke terugkeer naar werk 
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ReumaWerkt 

• ReumaCoaching via ReumaNet: start 2015 (2016: FWRO) 
• Informatie- en adviesverlening 

• Individuele coaching waar nodig 

• Werk + reumatische aandoening: impact, mogelijkheden 

 

• Gratis 

• Onafhankelijk 

• Coach = patiënt expert 

• Doorverwijzing naar bestaande gespecialiseerde diensten waar nodig en mogelijk 

 

• ReumaWerkt: start 2018 
• ReumaCoaching + onderzoek 
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ReumaWerkt – Doelen onderzoek 

• Meer mensen bereiken met vragen over werken met reuma 

• Aantonen van de meerwaarde van het inzetten van een 
patiënt expert en peer mentoring  

• Meerwaarde coaching via de principes van disability 
management in kaart brengen 

• Noden en hiaten signaleren aan de overheden 
 

 Via enquêtes: feiten en cijfers 

• Deelnemers: inhoud, tevredenheid, impact 

• Stakeholders: flow, noden 

 Via haalbaarheidsstudie 
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ReumaWerkt – Doelen onderzoek 

• Meerwaarde coaching via de principes van disability 
management in kaart brengen 

• Snelle interventie: zo snel mogelijk  

• Alle relevante stakeholders betrekken 

• Pro-actief: > jobretentie 

• Aan het werk >> QOL 

• Actieve participatie van de couchee 

• Vergemakkelijken van de communicatie tussen stakeholders  

• Hoogste doel: vorige job  

• Person-job fit 

• Omgeving en context bevorderen: aanpassingen waar nodig,  

   progressieve tewerkstelling,…  

• Human resources policy: cfr. Noden en hiaten signaleren aan overheid 

 

21 februari 2019 – infosessie Jong&Reuma  16 



ReumaWerkt – Coaching 

• Zo snel mogelijke tussenkomst om jobbehoud of  
jobterugkeer te bevorderen 

• ‘Werk’: onderdeel van het zorgpad/behandelingsproces 
 Pro-actief! => Minder (lange) periodes van afwezigheid op het werk  

• Informatie, advies: 
 Correcte informatie, op het juiste moment, in verstaanbare taal 

 Doorverwijzing naar bestaande dienstverlening waar aangewezen en 
nodig + ondersteuning waar nodig  

 Ondersteunen van de patiënt in zijn communicatie met andere 
stakeholders 
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ReumaWerkt – Coaching 

• Zo snel mogelijke tussenkomst voor vergroten kans tot 
jobbehoud of succesvol traject terug aan het werk 

• Persoonlijke coaching via ICF Model 
• Vertalen medische situatie/diagnose naar persoonlijke situatie  

• Impact reumatische aandoening op de werkvloer  

• Opportuniteiten en mogelijkheden: assessment/ 

rehabilitatie/training/doorverwijzing waar nodig  

en mogelijk 

• Persoonlijke coaching (job interviews, financiële  

aanpassingen, loopbaanbegeleiding,…) 
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Impact reuma op de werkvloer 

• Veel voorkomende klachten voor mensen met een 
reumatische aandoening – individueel te bekijken 
• Vermoeidheid 
• Pijn 
• Behandeling overdag; opvolging bij specialisten 
• Verplaatsingsmoeilijkheden (energie, pijn) – woon/werk, te voet 
• Onbegrip bij collega’s (niet altijd zichtbaar) 
• Ochtendstijfheid en stramheid, startproblemen 
• Te lang moeten zitten of staan, trappenlopen kan moeilijk zijn, rondlopen 
• Bijwerkingen medicatie 
• Minder energie 
• Hoge werkdruk, stress en piekbelasting: negatieve invloed 
• Bepaald binnen- en buitenklimaat: gevoelig voor koude, vocht en tocht,  

rustkamer mogelijk? 
• … 
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Uitdagingen voor patiënten met 
een reumatische aandoening 
• Onvoorspelbaarheid: ups-and-downs 

• Vaak onzichtbaar voor anderen 
• “Je ziet er toch goed uit?” 

• Gevoel je te moeten bewijzen om begrip te krijgen 

• Vermoeidheid 

• Pijn 

• Invloed van medicatie 
• Zoektocht, bijwerkingen, onzekerheid, opvolging, immuniteit, … 

• Financieel 
• Behandeling (medicatie, opvolging, onderzoeken), inkomensverlies, … 
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Uitdagingen voor patiënten met 
een reumatische aandoening 
• Psychologische impact 

• Steeds omgaan met pijn, vermoeidheid, klachten, … 

• Zelfmanagement vraagt veel tijd en geld 
• Kinesitherapie, medicatie, specialisten allerlei, onderzoeken, … 

• Alles kost energie 
• Zoeken naar balans activiteit/rust 

• Zoeken naar balans verschillende rollen: werk/ouder/partner/… 

• Sociaal isolement 

• Co-morbiditeiten 

• … 

 

 

 

 

 

 

21 februari 2019 – infosessie Jong&Reuma  21 



Rechten en plichten op de 
werkvloer - WERKGEVER 

• Anti-discriminatie wet 
• Gelijke kansen 

• UNIA 

• Verplichte redelijke aanpassingen voor personen met een 
handicap 
• 3 voorwaarden: doeltreffend + evenwaardig + zelfstandig 

“een aanpassing wordt als redelijk beschouwd wanneer de uitvoering ervan geen 
onevenredige belasting voor de werkgever betekent of wanneer de belasting in 
voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen” 

• Wet welzijn op het werk 
• Maatregelen in kader van gezondheid en veiligheid op het werk 

 

 

 

 

21 februari 2019 – infosessie Jong&Reuma  22 



Rechten en plichten op de 
werkvloer - WERKNEMER 

• Gezondheidsbeoordeling (medisch onderzoek) 
• Bij solliciteren: 

• Tijdens selectieprocedure: verplichte melding in vacature 

• Op het einde van de selectieprocedure 

• VERPLICHT bij: functies met bepaald risico (chemisch, fysisch, 
biologisch), veiligheidsfuncties en verhoogde waakzaamheid 

• Door Preventie-adviseur/arbeidsarts 

• Werkgever: geen inzage medisch dossier! 

• Verplicht vertellen bij:  
• Gevaar eigen veiligheid, veiligheid van collega’s en derden 

• Als het van belang is om je job goed uit te voeren  
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Zeg ik het of niet?  

• Verplicht: veiligheid + uitvoering van je werk 
• Preventie-adviseur/arbeidsarts  

• Werkgever 

• Afwegen voor- en nadelen 
• Prognose? 

• Impact op de werkvloer? 

• Aanpassingen nodig? 

• Afwezigheid op de werkvloer ikv behandelingen? 

• Inzetten van loonkostsubsidie? 

• Begrip op de werkvloer? 
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Hoe zeg ik het? 

• Bereid je goed voor: 
• Medische situatie vertalen naar de werkplek 

• Wat is de praktische impact voor jezelf + naar je werkgever? 

• Doe zelf (realistische) voorstellen 

• Breng in kaart: 
• Wat kan je? 

• Wat kan je nog mits aanpassingen? 

• Wat kan je niet meer? 

• Bij sollicitaties:  
• Gerichter zoeken in functie van je noden! 

• Goed voorbereiden! 
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De ideale werkvloer… 

• De ideale werkvloer 
• Houdt rekening met individuele klachten en noden  

• Zoekt samen met de patiënt naar oplossingen 

• Heeft een open communicatie, met collega’s en een werkgever die begrip 
hebben 

• Zorgt voor extra ondersteuning 

 

• In de praktijk 
• Vind je zeer zelden de ‘ideale’ werkvloer 

• Wil de werkgever op je kunnen rekenen 

• Is er niet altijd begrip van collega’s, werkgever 

• Zorg je ervoor dat je er bent -> ga je vaak over grenzen 
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Veel voorkomende aanpassingen 

• Veel voorkomende aanpassingen: 
• Werkuren: < uren, < dagen, > pauzes, andere spreiding, regelmatiger 

• Taken en organisatie: < taken, < tempo, taakrotatie/roulatie, thuiswerk, 
aanpassing teamsamenstelling, zelf agendaplanning 

• Arbeidspostaanpassingen + aanpassingen arbeidsgereedschap + 
ergonomische aanpassingen en afwisselende houding 

• Extra begeleiding of aansturing: > overleg, hulp collega’s, > coaching 

• Scholing en training: fysieke en mentale belasting, sociale vaardigheden, 
vakinhoudelijk ikv nieuwe of eigen functie 

• Ook: 
• Behandeling tijdens de werkuren, aanpassingen functie en  

takenpakket ikv medicatie-gebruik en veiligheid, … 
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Belangrijkste informatie en tips 

• Specifieke maatregelen voor mensen met een 
arbeidsbeperking 
• Wat is een arbeidsbeperking 

• Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) 

• Verschillende ondersteunende diensten 

• Verschillende statuten 
• Mogelijkheden en beperkingen 

• Verschillende partijen 
• Wie is wie? 

• Aanpassingen op de werkvloer 
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Wat is een arbeidsbeperking? 

• Arbeidsbeperking 

 

 

 

 

 

 

 
• Bron: www.vdab.be  
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http://www.vdab.be/


Bijzondere tewerkstellings-
ondersteunende maatregelen (BTOM) 

• Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) 
• Loonkostsubsidie voor de werkgever, aan te vragen via WSE: 

• Recht aan te vragen door persoon met vermoedelijke arbeidsbeperking via 
VDAB! 

• Domicilieadres Vlaanderen of Europese Economische Ruimte 

• Niet bij overheid! (wel lokaal bestuur, onderwijs, uitzendkracht,…) 

• Verlengbaar (na 5 jaar of na 2 jaar bij tijdelijke VOP) 

• Mogelijkheid tot aanvraag verhoging 

• Sinds januari 2019: tijdelijke VOP (2 jaar – 20%) 

• Sinds januari 2019: niet meer als gedomicilieerde in Brussel! 
 

 

 

21 februari 2019 – infosessie Jong&Reuma  30 



Bijzondere tewerkstellings-
ondersteunende maatregelen (BTOM) 

• Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en 
arbeidspostaanpassingen 
• Gereedschap en kleding: na aankoop = eigen eigendom 

• Aanpassingen arbeidspost: na aankoop = eigendom werkgever 
 

=> het gaat NIET over zaken die de werkgever sowieso moet voorzien in kader 
van de wet op preventie en welzijn op het werk! 

 

=> zelfde aanvraagprocedure en voorwaarden als bij VOP 

 

TIP: vraag het recht op zowel VOP als aanpassingen SAMEN aan! 
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Bijzondere tewerkstellings-
ondersteunende maatregelen (BTOM) 

• Hoe aanvragen? 
1. Aanvraag erkenning van arbeidshandicap bij VDAB – Provinciale 

Dienst ArbeidsBeperking (DABP) via:  
 attest arts/specialist of ander geldig document + 
aanvraagdocument 
2. Evaluatie door VDAB + bericht eventuele toekenning rechten 
3. Werkgever vraagt VOP aan bij Federale OverheidsDienst Werk en                      
Sociale Economie (FOD WSE) – FOD WSE betaalt uit per kwartaal  
(Aanvraag tussenkomst andere BTOM: via VDAB) 
 

• Verlenging of verhoging  VOP: via werkgever, evaluatie door VDAB –  

Dienst DABP 

• Erkenning recht op een BTOM = recht op eventuele begeleiding door GTB! 
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Kort overzicht mogelijke 
ondersteuning in kader van werk 
• Verschillende begeleidingsdiensten: 

• VDAB 
• GTB 
• GOB 
• Andere: opleidingscentra, … 

• Trajectbegeleiding: 
• Mensen met geen arbeidscontract (werkloosheid, mutualiteit, OCMW, FOD,…) 
• Verbonden aan arbeidscontract, maar niet terug naar huidige werkgever 

• Loopbaanbegeleiding 
• Verbonden aan arbeidscontract 
• Betalend: loopbaancheques – per 4 u 1 loopbaancheque (40 euro), max 2 cheques per 

sessie 
• Ook bij andere diensten:  erkende loopbaancentra 

• ReumaWerkt - ReumaNet 
• Onafhankelijk advies voor mensen met een reumatische aandoening, ikv werk 
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Kort overzicht verschillende 
‘statuten’ 
• Werkend 

• Privé/Lokale besturen/federale overheid (Statutair/contractueel) 
• Zelfstandig (hoofd/bijberoep) 

• Mutualiteit 
• Arbeidsongeschiktheid/invaliditeit – 66% arbeidsongeschikt? 

• Werkloosheid 
• 33% erkenning arbeidsongeschikt? 

• Tegemoetkoming FOD  
• Inkomensvervangende tegemoetkoming 
• Integratietegemoetkoming 

• Andere  
• Studenten, leefloon, arbeidsongeval, beroepsziekte, andere regio’s,… 
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WERKENDEN 

• Recht op loopbaanbegeleiding 

• Recht op ADVIESgesprek bij de arbeidsarts  

• BTOM’s aanvragen ter ondersteuning (VOP,  APA) 

• Deeltijds werken? 
• Geen recht meer op loopbaanonderbreking ZONDER motief (tenzij 

goodwill werkgever): onbetaald verlof 

• Loopbaanonderbreking MET motief 

• Zorgen voor kinderen < 8 jaar 

• (palliatief verlof, zorgen voor een zwaar ziek familielid, zorgen voor kind met 
handicap tot leeftijd van 21 jaar of zwaar ziek kind tot leeftijd van 18 jaar, 
volgen van erkende opleiding) 
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WERKENDEN 

• Deeltijds werken? 
• Vanuit mutualiteit: progressief werken/toegelaten arbeid 
 

• Re-integratietrajecten:  
• Adviserend-arts van het ziekenfonds schat in dat je werk kan hervatten 
• Arbeidsarts bekijkt op welke manier 

• Op termijn terug oude functie, voorlopig aangepast of ander werk mogelijk 

• Op termijn terug oude functie, geen aangepast of ander werk mogelijk in organisatie 

• Definitief ongeschikt voor oude functie, wel aangepast of ander werk in organisatie 

• Definitief ongeschikt voor oude functie, geen aangepast of ander werk mogelijk 

• Geen re-integratietraject mogelijk omwille van medische redenen 

• Een eventueel re-integratieplan wordt opgemaakt:  
• Werkgever + werknemer + arbeidsarts 

 

• Vrijwillig deeltijds werken: RISICO: indien ziek/werkloos:  
uitkering wordt berekend op je laatste loon! (uitz: garantie-maatregel/herval/gelijkstelling) 
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MUTUALITEIT 

• Recht op uitkering? 
• Wachttijd van 12 maanden + 180 dagen gewerkt (dt: 800u) + sociale 

zekerheidsbijdragen betaald + erkenning arbeidsongeschiktheid 

• Arbeidsongeschiktheid/invaliditeit  (privé-sector + 
contractuelen) 

• 66 % arbeidsongeschiktheid? 
• Verschil tussen arbeidsvermogen en VERDIENVERMOGEN! 

• Beoordeling: “ten minste 66% verlies van het verdienvermogen” 
• => vergeleken met referentieberoep/laatste job (eerste 6 maanden) 

• => na 6 maanden: vergelijking met alle uitgeoefende beroepen + referentie-
arbeidsmarkt 

• Adviserend-arts/RIZIV 
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MUTUALITEIT 

• Vrijwilligerswerk 
• Aanvraag adviserende arts: verenigbaar met gezondheidstoestand? 

• Progressief werken/toegelaten arbeid 
• Goedkeuring adviserend-arts  

• Minimum 1 werkdag voor aanvang aanvragen; starten mag; adviserend-arts heeft 
30 dagen tijd voor beslissing 

• Aangepast werk, verenigbaar met gezondheidstoestand 

• minstens 50% arbeidsongeschikt op MEDISCH vlak 

•  + werkgever/arbeidsarts 

• Deels loon/deels uitkering (maandelijkse herberekening!) 

• Re-integratietraject (via sociaal-medisch onderzoek) 
• Je kan binnen de 6 maanden aan het werk 

• Je kan aan het werk, mits herscholing of beroepsopleiding 
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WERKLOOSHEID 

• Recht op werkloosheidsuitkering? 
• Na afstuderen: inschakelingspremie 
 - Vanaf 18 jaar tot 25 jaar 

 (uitzonderingen: werk/zelfstandige in hoofdberoep + overmacht) 
- ‘Rechtopenende’ studies + opleiding ‘voleindigd’ 

 (wel diploma, attest of getuigschrift voor < 21 jaar) 
 (secundair onderwijs, alternerende opleidingen, specifieke voorwaarden 
 buitengewoon en deeltijds onderwijs) 

- Eerst: beroepsinschakelingstijd (310 dagen) – geen uitkering! 
 (voorwaarde: ingeschreven als werkzoekende + actieve zoektocht naar 
 werk) 
- Daarna: inschakelingspremie gedurende kredietperiode  
 (3 jaar, afh van gezinssituatie; kan verlengd worden) 
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WERKLOOSHEID 

• Recht op werkloosheidsuitkering? 
• Na een tewerkstelling 

- Voorwaarde: onafhankelijk van je wil werkloos 

- Aantal arbeidsdagen (wachttijd) binnen bepaalde periode (referteperiode) 

- Jonger dan 36 jaar: 

- Of: 312 arbeidsdagen in 21 voorafgaande maanden  

- Of: 468 arbeidsdagen in 33 voorafgaande maanden 

- Of: 624 arbeidsdagen in 42 voorafgaande maanden 
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WERKLOOSHEID 

• 33% arbeidsongeschikt – RVA arts 
• Vergelijkbare evaluatie als deze bij RIZIV (verdienvermogen) 

• Bedrag werkloosheidsuitkering gefixeerd 

• Activeringsprocedure zoekgedrag naar werk blijft 

• Controle actieve beschikbaarheid: opgeschort tijdens specifiek 
begeleidingstraject (maximum voor 12 maanden) 

 

Opgepast! Wanneer tijdens beroepsinschakelingstijd de RVA-arts vaststelt dat je 
geen enkel verdienvermogen hebt, dan VERLIES je je recht op de 
inschakelingspremie!!! 

• Begeleiding en ondersteuning 
• GTB/VDAB/ReumaNet/opleidingscentra,… 
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Werken met een reumatische 
aandoening – ondersteuningsdiensten 

• GTB/VDAB/opleidingscentra/loopbaancentra/GOB,… 
• Beroepsoriëntering,  professionele rehabilitatie en professionele 

reoriëntatie 

• Traject- en loopbaanbegeleiding  

• Vakbond 

• ReumaNet – ReumaWerkt 
• Onafhankelijk advies verschillende mogelijkheden 

• Doorverwijzing naar specifieke diensten 

• Ondersteuning en coaching 
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Van harte dank 

•Vragen? 

 

 

 

 Anja Marchal 

 Coach en projectcoördinator ReumaWerkt bij 
 ReumaNet 

 anja@reumanet.be 
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