
REUMAWERKT – HET BELANG VAN EXPERTISE ROND WERK(BEHOUD) 

Dankzij het behalen van de certificering ‘Return to work coördinator’, kreeg de ReumaCoach van 

ReumaNet de kans om samen te werken met het RIZIV in kader van het project ‘ReumaWerkt’: 

werken met een reumatische aandoening. 

Dit project bestond uit 2 aspecten. Enerzijds konden mensen, net zoals voordien, terecht bij de 

ReumaCoach met vragen rond werk en reumatische aandoeningen.  

Anderzijds is ‘ReumaWerkt’ ook een onderzoeksproject. De ReumaCoach heeft elke persoon met een 

reumatische aandoening en vragen rond werk die haar contacteerde, gevraagd deel te nemen aan 

het onderzoek via het invullen van enquêtes. Doel van deze enquêtes was het verzamelen van feiten 

en cijfers in kader van de noden en hulpbronnen die mensen met reuma ervaren op de werkvloer. 

Daarnaast wou ReumaNet nagaan of het inzetten van een patiënt expert – de ReumaCoach is een 

patiënte met RA – en het toepassen van disability management principes – die de ReumaCoach 

leerde tijdens haar opleiding ‘Return to work coördinator’ – een meerwaarde betekenen in de 

ondersteuning van mensen met vragen rond werk en reuma. Tenslotte wou de ReumaCoach dit 

project inzetten om te komen tot besluiten en aanbevelingen naar de overheid en derden voor 

mensen met een reumatische aandoening in kader van werk. 

In de afgelopen 2 jaar (2018-2019) namen 238 mensen contact op met de ReumaCoach in kader van 

vragen naar werk, waarvan 127 mensen een eerste enquête invulden.  

Resultaten van het onderzoek: 

De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een eindrapport, dat vrij beschikbaar gesteld 

zal worden via de website van ReumaNet. 

In grote lijnen komen we tot volgende conclusies: 

1. Mensen met een reumatische aandoening, maar ook hun zorgverleners, hebben nood aan een 

eenvoudige manier om informatie terug te vinden in kader van jobbehoud en/of jobterugkeer.  

Er is heel wat informatie beschikbaar over verschillende mogelijkheden op vlak van ondersteuning, 

begeleiding en mogelijkheden richting arbeidsmarkt. Alleen vinden mensen deze informatie niet 

(makkelijk) terug en is deze informatie niet altijd duidelijk. 

2. Mensen met reumatische aandoeningen hebben specifieke noden in kader van jobbehoud en/of 

jobterugkeer. 

Er zijn reeds maatregelen en ondersteunende diensten die ervoor kunnen zorgen dat je je job kan 

behouden of sneller kan terugkeren, maar deze zijn nog te weinig aangepast aan mensen met een 

reumatische aandoening.  

3. Patiënt expertise is een meerwaarde in de ondersteuning van mensen met een reumatische 

aandoening in kader van tewerkstelling. 

Bij het invullen van de enquêtes konden mensen aangeven wat ze vonden van de ondersteuning die 

gegeven werd door de ReumaCoach. Hier komt heel duidelijk naar voren dat reumapatiënten zich 

begrepen en gehoord voelen door een ‘mede-patiënt’. Niet alleen ondervinden ze ondersteuning, 

maar eveneens ook inzicht naar nieuwe mogelijkheden in kader van tewerkstelling. 

4. Werken volgens de principes van disability management is een meerwaarde op vlak van 

ondersteuning van mensen met een reumatische aandoening en professionele re-integratie. 

Het is heel belangrijk om elke situatie individueel te gaan bekijken. Elke reumatische aandoening uit 

zich verschillend, elke werkvloer en functie is weer anders en ook elke privé- en thuissituatie maakt 



dat er andere opties mogelijk zijn. De kans tot jobbehoud of jobterugkeer is groter wanneer mensen 

op voorhand zich kunnen informeren over de mogelijkheden die zij hebben. Daarnaast is het ook een 

feit dat hoe sneller mensen de juiste informatie en ondersteuning krijgen, hoe groter de kans dat ze 

hun job kunnen behouden of kunnen terugkeren naar dezelfde of een aangepaste functie. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het eindrapport “ReumaWerkt” van 

ReumaNet. 

In 2020 zal de ReumaCoach zich verder inzetten op reumacoaching. Mensen met een reumatische 

aandoening en vragen rond tewerkstelling kunnen blijvend rekenen op de inzet van de ReumaCoach. 

Je kan Anja Marchal makkelijk bereiken via anja@reumanet.be  

De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan het RIZIV en andere belangrijke overheden. 

Op basis van dit eindrapport zal ReumaNet ook nauwer gaan samenwerken met de Koninklijke 

Belgische Vereniging voor Reumatologie en met de Franstalige zusterorganisatie CLAIR. 
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