Werken met reuma?
De diagnose krijgen van een reumatische
aandoening zet je leven op zijn kop. Niet
alleen wacht een soms lange zoektocht
naar de juiste informatie en de juiste behandeling, ook toekomstplannen moeten worden herbekeken.
Naast de medische uitdagingen krijg je
vaak ook te maken met vragen rond je
loopbaan. Moet er gekeken worden naar
aanpassingen op de werkvloer en welke
mogelijkheden zijn er dan? Wat als je je
huidig werk niet meer kan behouden? Hoe
pak je een sollicitatie aan, nu je plots chronisch ziek bent?
Met deze en veel andere vragen kan je
terecht bij de ReumaCoach van ReumaNet.
Samen met jou gaan wij op zoek naar je
fysieke mogelijkheden, je talenten en
interesses en bekijken we wat er kan op de
werkvloer. Wij bereiden je voor op gesprekken met de werkgever en/of arbeidsarts,
weten perfect hoe je opnieuw, eventueel
deeltijds, terug aan de slag kan zonder
verlies van rechten en motiveren je om een
nieuw pad te zoeken waar je je goed bij
voelt.

Niet uitstellen, de
ReumaCoach bellen!

Wat kan de Reuma Coach jou bieden?
- onafhankelijk persoonlijk advies, op maat
- informatie
- doorverwijzing naar (de juiste) diensten in
je eigen buurt
- voorbereiding van gesprekken (met
werkgever, arts, collegaʼs,…)
- ondersteuning bij sollicitatie,

ReumaCoach
terecht?
- iedereen met vragen over werk in combinatie met reumatische aandoeningen

Hoe kan je de Reu maCoach bereiken?
-

via mail
telefonisch
via skype
een persoonlijk gesprek

Contact:
Anja Marchal, return to work coördinator,
ReumaCoach.
- anja@reumanet.be
- 0470/329 457 (dinsdag en donderdag
tussen 11u en 13u)
- ReumaHuis, Imperiastraat 16 te 1930 Zaventem (op afspraak)
Het project ReumaWerkt is een initiatief van
ReumaNet vzw, met ondersteuning
van het RIZIV.

www.reumanet.be – info@reumanet.be

Waarom

Met welke vragen

ReumaCoach van
ReumaNet?

Coach terecht?

- gratis
- onafhankelijk
- gespecialiseerd advies in kader
van reumatische aandoeningen
- patiënt expert: ReumaCoach is zelf
patiënt/ervaringsdeskundige én opgeleid
in materie rond tewerkstelling
(disability management/return to work)

-

- Kan ik nog werken nu ik reuma heb?
- Bij wie kan ik terecht voor hulp
op de werkvloer?
- Wat is het verschil tussen een arbeidsarts,
een adviserend-arts en controle arts?
- Hoe bespreek ik mijn reuma
op de werkvloer?
- Wat vertel ik op het werk over
mijn aandoening?
- Wat is een Vlaamse OndersteuningsPremie?
- Welke aanpassingen zijn mogelijk
op het werk?
- Mag mijn baas me zomaar ontslaan
nu ik reuma heb?
- Wat is de anti-discriminatiewetgeving?
- Wat zijn mijn rechten en plichten?
- Hoe kan ik omgaan met vermoeidheid
op het werk?
- Mag ik tijdens mijn werkuren
naar de dokter?
- Kan ik deeltijds gaan werken met
behoud van loon?
- En nog veel meer...

Werken met
reuma?
De ReumaCoach helpt je op weg.

