
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkbehoud bij chronische 
aandoeningen 
Voor veel mensen met een aandoening is 
werkbehoud een belangrijk doel. Het hebben van 
werk geeft voldoening, maakt je betekenisvol en 
zorgt voor sociale contacten. 

Werkenden: Zoek hulp 
De boodschap dat je een chronische aandoening 
hebt, komt hard aan. Dan vraag je je af wat het 
betekent voor je toekomstmogelijkheden en het 
werk. Juist dan heb je behoefte aan goede 
informatie en praktische tips hoe gesprekken 
aan te gaan, wáár advies in te winnen. Welke 
ondersteuning kun je van je arts verwachten en 
hoe kun je samen met je leidinggevende op zoek 
gaan naar oplossingen? En wat als je zelfstandig 
werkt? Fit for Work biedt werkenden handvatten 
om aan het werk te blijven met een chronische 
aandoening. Zodat je energie kunt stoppen in de 
veerkracht die nodig is om met beperkingen om 
te gaan. 

Werkgevers: Praat erover 
Werknemers met een chronische aandoening 
vinden het moeilijk om erover te praten. 
Werkgevers en leidinggevenden kunnen een 
enorme impuls aan vertrouwen en veerkracht 
geven door uit te spreken wat wél kan. En 
waardering te geven voor wat iemand 
presteert. Waar bereidheid is om eruit te 
komen, samen naar oplossingen te zoeken, is 
al veel gewonnen.  
Fit for Work wil werkgevers duidelijk maken 
dat het loont om medewerkers met een 
chronische aandoening aan de slag houden. 
Met praktische tips om samen oplossingen te 
bedenken die het mogelijk maken dat 
medewerkers met een aandoening het werk 
vol houden.  

Zelfstandig ondernemers met 
een chronische aandoening 
Ook als je zelfstandig onderneemt en een 
chronische aandoening krijgt, kun je steun 
gebruiken. Samen met ZZP-Nederland werkt Fit for 
Work aan betere informatie en ondersteuning voor 
zelfstandig werkenden. 

Zorg: Werkbehoud is voor veel 
patiënten belangrijk  
Zorg- en hulpverleners zijn van grote waarde om 
mensen te helpen om aan het werk te blijven. Door 
te voorkomen dat de gevolgen van de chronische 
aandoening erger worden, maar ook door 
vroegtijdig naar werk te vragen en patiënten te 
ondersteunen om te kunnen blijven werken. Dat 
vraagt om zorgprofessionals die oog hebben voor 
het welzijn van cliënten. Zij beseffen het belang van 
werkbehoud. Dat vergt ook een goede 
samenwerking tussen de arbeidsgerelateerde en de 
reguliere zorg zodat een patiënt op tijd bij de juiste 
zorgverlener komt.  
Fit for Work ondersteunt zorgverleners om in hun 
werk voor patiënten zorg én werk beter te verbinden 
onder de noemer Target@Work: werk als 
behandeldoel in de zorg. 

Onderzoek: wat werkt beter 
Veel is bekend en nog meer kansen moeten we 
onderzoeken. Technische mogelijkheden, 
effectiviteit van behandelingen en innovatieve 
aanpakken moeten onderzocht. Daarom is 
intensieve samenwerking met universiteiten en 
hogescholen voor Fit for Work nodig. 

UMCG Beatrixoord 
Dilgtweg 5 
9751 ND Haren 
 
 

Over Fit for Work 
 

Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud bij een 
chronische aandoening.  

Met praktische tools voor werknemers, werkgevers en 
zorgverleners. En door agendering van werkbehoud bij 

chronische aandoeningen bij politiek en overheid. 
Fit for Work wordt geleid door het Centrum Werk Gezondheid.  

Voor meer informatie: 
 

info@fitforworknederland.nl 
 www.fitforworknederland.nl 

 
 
 
  

Sterk voor werkbehoud bij een 
chronische aandoening 
24 maart 2020 
13.00 – 17.30 uur Beatrixoord, Haren (Groningen) 
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PROGRAMMA 

13.00 Inloop 
13.30  Opening 
  

 
Ronald Stevens, directeur BV Beatrixoord, Fit for work-Noord 

 
 
Paul Baart, voorzitter Fit for Work,  
Werkbehoud voor mensen met chronische aandoeningen: wat kan, mag en moet 

 
13.45 Keynotes  

 
Personalised Technology for more healthy years, Prof. Dr. Bart Verkerke, UMCG 
 
 
Effecten en economische analyse arbeidsrevalidatie, Prof. Dr. Michiel Reneman, UMCG 

• Theoretische achtergrond werk/zorgmodel 
• Resultaten effectiviteit Arbeidsrevalidatie 
• Resultaten kosteneffectiviteit Arbeidsrevalidatie 

 
14.30 Thee 
 
14.45 Workshop ronde 1  

 
Werkbehoud en sociale zekerheid voor zelfstandigen  
Frank Alfrink, ZZP Nederland 

 
Klinische Bedrijfsgezondheidszorg een noodzakelijke zorg aanvulling 
Bas Sorgdrager, klinisch arbeidsgeneeskundige 
Casuistiek over: 
• Complexe arbeid gerelateerde klachten en afstemming arbocuratieve zorg (2e en 3e lijn) 
• Kinisch bedrijfsgezondheidszorg: specialistische diagnostiek en behandelmogelijkheden én 

kennis van de werkplek en risicofactoren in arbeid en cultuur van organisaties. 
 
Waarom werken werkt, ook als je kanker hebt 
Sophie Bunskoek, UMCG Verpleegkundig specialist, medische oncologie 
Paul Baart, Fit for Work 
 
 
Blijven werken, waar vind ik informatie? 
Jeannette van Zee, Patientenfederatie Nederland 
 

 
15.30 Workshop ronde 2  

keuze uit andere workshop zoals vermeld bij ronde 1 
 
16.15 Afsluiting, frisse Goodbye Drink 
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