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DOSSIER

Tussen 2007 en 2017 zijn de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 
sterk gestegen. Het aantal langdurig zieken is bijna verdubbeld. De Onafhankelijke 
Ziekenfondsen buigen zich in een nieuwe studie over mensen die langer dan één 
jaar ziek thuis zitten. Wat zijn hun kenmerken? Welke zorgverlening krijgen ze voor, 
tijdens en na de periode van 12 maanden primaire arbeidsongeschiktheid?

Wat is het profiel van 
mensen in invaliditeit?

De officiële cijfers van het RIZIV 
laten er geen twijfel over bestaan: de 
afgelopen jaren zijn de uitgaven voor 
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 
aanzienlijk gestegen. Even opfrissen: 
met primaire arbeidsongeschiktheid 
bedoelen we het eerste jaar van 
arbeidsongeschiktheid, na de periode 
van gewaarborgd loon. Invaliditeit is 
de periode van arbeidsongeschiktheid 
die begint na het jaar van primaire 
arbeidsongeschiktheid. 

Tussen 2007 en 2017 zijn de invalidi-
teitsuitkeringen voor loontrekkenden 
opgelopen van 2,4 miljard tot 5,4 
miljard euro. De primaire arbeidson
geschiktheidsuitkeringen voor loon
trekkenden stegen dan weer van 0,99 

miljard naar 1,7 miljard euro. In deze 
periode is het invaliditeitspercentage 
toegenomen van 5,4 % (242.086 invali-
den) tot 8,4 % (404.657 invaliden).

Deze studie gaat over mensen die 
langer dan één jaar arbeidsongeschikt 
zijn. We overlopen hun kenmerken en 
hun verschillende zorgverstrekkin
gen. En dat zowel voor, tijdens als na 
de periode van 12 maanden primaire 
arbeidsongeschiktheid. 

Methodologie1 

‘Nieuwe’ invaliden zijn leden van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
die in 2016 voor het eerst officieel 
erkend zijn als invalide. Vrouwen in 

moederschapsverlof vallen hier niet 
onder. De referentiepopulatie van de 
studie zijn leden die in 2016 tussen 20 
en 64 jaar waren. 

We hebben ons gefocust op 3 periodes: 
  de periode van 12 maanden vóór de 

primaire arbeidsongeschiktheid
  de periode van 12 maanden primaire 

arbeidsongeschiktheid 
  de periode van invaliditeit die 

begint in 2016, die kort (minder 
dan 6 maanden), middellang (6 tot 
12 maanden) of lang (meer dan 12 
maanden) kan zijn. 

Een steekproef van 10.101 'nieuwe' 
invaliden werd geselecteerd en 
geanalyseerd tussen 1 januari 2013 

Tabel 1: Voornaamste kenmerken van de mensen die in 2016 voor het eerst invalide werden en de algemene populatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen  
van 20 tot 64 jaar

‘Nieuwe’ invaliden % ‘nieuwe’ invaliden % algemene populatie van 20-64 jaar 

Geslacht
Vrouw 5.729 56,7% 49,6%
Man 4.372 43,3% 50,4%

RVV-statuut
Ja 2.582 25,6% 10,6%
Nee 7.519 74,4% 89,4%

Woonplaats

Brussel 1.860 18,4% 20,2%
Vlaanderen 3.924 38,9% 41,0%
Wallonië 4.236 41,9% 35,0%
Buitenland 81 0,8% 3,8%
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en 31 december 2017. Aangezien we 
niet beschikten over de gecodifi
ceerde medische diagnoses, hebben 
we proxy’s gebruikt om de gezond
heidstoestand te benaderen, wat de 
reikwijdte van sommige conclusies 
beperkt.

Profiel van de ‘nieuwe’ 
invaliden

Wie zijn de mensen die voor het eerst 
invalide worden nu precies? Tabel 1 
toont aan dat er meer vrouwen (56,7%) 
‘nieuwe’ invalide zijn, dat 1 op de 4 
de verhoogde tegemoetkoming (RVV) 
geniet, dat bijna 4 op de 10 in Vlaan
deren wonen, 4 op de 10 in Wallonië en 
2 op de 10 in Brussel. Bij de ‘nieuwe’ 
invaliden zijn vrouwen, RVV’ers en 
inwoners van het Waalse gewest 
oververtegenwoordigd in vergelijking 
met de algemene populatie van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen van 20 
tot 64 jaar. De gemiddelde leeftijd van 
de ‘nieuwe’ invaliden is 46 jaar en hun 
aantal neemt aanzienlijk toe met de 
leeftijd tot 55 jaar. 
Deze resultaten stemmen overeen met 
die van andere studies door het RIZIV 
of het IMA2.

Duur van de invaliditeit

De duur van de invaliditeit is verdeeld 
over 3 groepen: korter dan 6 maanden, 
tussen 6 en 12 maanden en meer dan 
12 maanden.
Uit tabel 2 blijkt dat 3 op de 4 mensen 
die in 2016 invalide werden ook meer 
dan 12 maanden invalide bleven.  
1 op de 6 verliet deze status dan weer 

binnen de 6 maanden en bijna 1 op de 
10 na 6 tot 12 maanden. Voor mensen 
met een invaliditeit van meer dan 12 
maanden is het gemiddelde aantal 
dagen arbeidsongeschiktheid vóór de 
primaire arbeidsongeschiktheid (135 
dagen) hoger dan voor mensen die 
minder lang invalide zijn (119 dagen).

Vooraf bestaande 
gezondheidsproblemen

Een groot deel van de mensen in inva
liditeit had al gezondheidsproblemen 
nog voor hun primaire arbeidsonge
schiktheid die tot de invaliditeit leidde. 

 Bijna 4 op de 10 ‘nieuwe’ invaliden 
hadden minstens een periode van 
arbeidsongeschiktheid (bezoldigd 
door de ziekteverzekering) vóór de 
primaire arbeidsongeschiktheid van 
12 maanden. 

 Meer dan 1 op de 3 had al minstens 
een van de 22 bestudeerde chroni
sche ziektes, terwijl dat percentage 
bij de algemene populatie van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen 1 op 
de 5 is.

 1 op de 10 had te maken met comor
biditeiten (de aanwezigheid van 
twee of meer chronische ziektes), 
tegenover 1 op de 20 bij de alge
mene populatie. 

Aanwezigheid  
van chronische ziektes 

Bij het begin van hun primaire 
arbeidsongeschiktheid, leed meer 
dan de helft van de ‘nieuwe’ invali
den al aan minstens een van de 22 

bestudeerde chronische ziektes. 
De meest voorkomende chronische 
ziektes bij ‘nieuwe’ invaliden zijn: 
depressie  (1 op de 3), hoge bloed-
druk (1 op de 4), ernstige geestelijke 
ziektes waarvoor een ziekenhuisop-
name nodig is (5,8 %), epilepsie (5,6 %) 
en een psychose (5,6 %). We stellen 
ook vast dat meer dan de helft van 
de 'nieuwe' invaliden nietsteroïdale 
antiinflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID) neemt.

Volgens de statistieken van het RIZIV 
zijn psychische aandoeningen en ziek
tes aan het bewegingsstelsel of aan 
het bindweefsel de twee voornaamste 
oorzaken van invaliditeit. Ook burnout 
wordt aangehaald als een oorzaak voor 
de overgang naar invaliditeit. Deze 
twee groepen van ziektes vertegen
woordigen ongeveer twee derde van 
het totale aantal invaliden. Aangezien 
we niet beschikten over medische 
diagnoses, hebben we de link hiermee 
niet kunnen leggen. De diagnoses van 
de invaliditeit zullen in een toekom
stige studie aan bod komen.

Uitgaven voor 
geneeskundige verzorging 
van ‘nieuwe’ invaliden

De belangrijkste uitgavenposten voor
de ‘nieuwe’ invaliden zijn de verblijfs
kosten in het ziekenhuis en de
geneesmiddelen die door het zieken
huis aan ambulante patiënten worden
geleverd. 

De gemiddelde jaarlijkse gezond
heidsuitgaven van de ‘nieuwe’ 

Tabel 2: Arbeidsongeschiktheid vóór de primaire arbeidsongeschiktheid die leidt tot de invaliditeit (2013-2015), volgens duur van de invaliditeit

Duur van de invaliditeit Aantal personen
Gemiddeld aantal dagen arbeidsongeschikt-
heid vóór een primaire arbeidsongeschiktheid 
van 12 maanden (tussen 2013 en 2015)

Invaliditeit van minder 6 maanden 1.581 119
Invaliditeit van 6 tot 12 maanden 957 120
Invaliditeit van meer dan 12 maanden 7.563 135
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invaliden (terugbetalingen van de 
verplichte verzekering en de door de 
verzekerde betaalde bedragen) zijn 
op hun hoogst tijdens de 12 maanden 
van primaire arbeidsongeschiktheid 
(14.059 euro). In de periode vóór 
die primaire arbeidsongeschiktheid 
bedragen de gemiddelde kosten 
4.184 euro en tijdens de invaliditeit 
7.020 euro. 

Het bedrag dat de patiënt betaalt, 
vertegenwoordigt 10 à 15 % van deze 
jaarlijkse gezondheidskosten. Dat 
percentage is niet verrassend, maar 
wel het absolute bedrag. Tijdens de 
12 maanden van primaire arbeids-
ongeschiktheid betaalt de patiënt 
gemiddeld 1.454 euro uit eigen zak aan 
remgeld en supplementen. 

Ter vergelijking: de gemiddelde 
jaarlijkse uitgaven in 2016 voor de 
algemene populatie van de Onafhan
kelijke Ziekenfondsen van 20 tot 64 
jaar bedroegen 1.642 euro voor de 
verplichte verzekering en 285 euro 
ten laste van de patiënt.

Conclusies

 De ‘nieuwe’ invaliden zijn perso
nen van wie de gezondheidstoe
stand vóór de periode van primaire 
arbeidsongeschiktheid van 12 maan
den al verslechterd was in vergelij
king met de algemene populatie van 
20 tot 64 jaar.

 

 De gezondheidsuitgaven, ten laste 
van de ziekteverzekering en de 
patiënt, zijn relatief hoog en berei
ken hun piek tijdens de periode van 
primaire arbeidsongeschiktheid van 
12 maanden. 

 Voor 1 op de 4 ‘nieuwe’ invali
den is de maximumduur van de 
invaliditeits periode 12 maanden.

GÜNGÖR KARAKAYA, WIES KESTENS
 EN MURIELLE LONA

Dienst Vertegenwoordiging & Studies van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen

DOSSIER

1 De methodologie en volledige resultaten zijn beschikbaar op www.mloz.be/nl/publicaties
2 RIZIV, nota CI 2013/29, Analyse van de uitgaven van de invaliditeitsuitkeringen vanuit geografisch perspectief in België + studie IMA naar het sociaal-gezondheidsprofiel en 

naar de zorgconsumptie van mensen in primaire arbeidsongeschiktheid 
3 Aangezien we niet beschikken over de medische diagnose van de aandoeningen waaraan onze leden lijden, hebben we diagnoseproxy’s moeten aanmaken om de gezond-

heidstoestand te benaderen (22 in totaal). 

 Een van de grote conclusies van deze studie 
is dat er al gezondheidsproblemen aanwezig 
zijn vóór een primaire arbeidsongeschiktheid 
die uitmondt in invaliditeit. Een gecoördineerd 
actieplan door de behandelende arts/specialist, 
arbeidsarts en adviserend arts zou een grote 
hulp kunnen zijn. Om de samenwerking tussen 
die verschillende zorgverleners te bevorderen, 
zou het nuttig zijn om een oplossing te vinden 
voor de (beveiligde) uitwisseling van medische 
gegevens van arbeidsongeschikte mensen 
tussen deze actoren. Een gemeenschappelijk 
platform zou het delen van informatie kunnen 
vergemakkelijken.

 De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn verrast 
over het hoge bedrag dat de arbeidsonge
schikte patiënt zelf betaalt voor geneeskun
dige verzorging, vooral tijdens de periode van 
primaire arbeidsongeschiktheid. En dat terwijl 

zijn inkomen lager ligt. Het is belangrijk om alle 
actoren te sensibiliseren over het risico op finan-
ciële kwetsbaarheid van mensen in arbeidsonge-
schiktheid en invaliditeit. 

 De Onafhankelijke Ziekenfondsen raden aan 
om een pakket aan maatregelen in te voeren 
om werknemers en werkgevers te helpen om 
arbeidsongeschiktheid te voorkomen. En om op 
de werkvloer preventiemaatregelen te nemen 
voor werknemers met gezondheidsproblemen, 
zodat ze hun job kunnen behouden (arbeidsom
standigheden, arbeidsduurverkorting, oplei
ding, ...). 

 Er is ook bijzondere aandacht en persoonlijke 
begeleiding nodig voor risicogroepen: vrouwen, 
mensen van 40 tot 55 jaar, rechthebbenden op 
de verhoogde tegemoetkoming en chronisch 
zieken. 

Aanbevelingen van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Hoe ziet de context van de 
arbeidsongeschiktheid eruit 
op dit moment? 

In de afgelopen 10 jaar is het aantal 
mensen dat gestopt is met werken 
door arbeidsongeschiktheid gestaag 
gestegen. In dezelfde periode is het 
aantal mensen in invaliditeit (men
sen die langer dan een jaar arbeids
ongeschikt zijn) bijna verdubbeld. 
Momenteel zitten tussen de 400.000 
en 500.000 landgenoten langer dan 
een jaar thuis door ziekte. Dat zorgt 
voor een explosieve stijging van 
de uitgaven voor invaliditeit en de 
verzekeringsinstellingen staan onder 
zeer grote druk om het arbeidsonge-
schiktheidspercentage te verlagen en 
hun leden aan te moedigen snel weer 
aan het werk te gaan, op maat van hun 
resterende capaciteiten. Dat kan door 
een aangepaste job of door het volgen 
van een beroepsopleiding. 

Hoe valt die opvallende 
toename van het aantal 
invaliden te verklaren? 

Er zijn meerdere factoren. Allereerst is 
er de toename van het aantal loon 
trekkenden. De voorwaarden voor een 
vervroegd pensioen zijn ook strenger 
geworden. Uit financiële overwegingen 
blijven werknemers dus langer aan 
de slag en voor sommigen is arbeids
ongeschiktheid de enige uitweg in 
noodgevallen. Dat is het fenomeen 
van de communicerende vaten van de 
sociale zekerheid. Hetzelfde geldt voor 
de werkloosheid: de degressiviteit van 
de werkloosheidsuitkeringen heeft 
een invloed gehad op de arbeidsonge
schiktheid en de invaliditeit. 

Welke maatregelen moesten 
die trend ombuigen?

Er waren er veel… Een goed voorbeeld 
is het getuigschrift met vermelding 
van de begin- en einddatum van de 
arbeidsongeschiktheid, een maatregel 
die de therapeutische sector moest 
responsabiliseren. Deze maatregel 
heeft wel degelijk een positief effect 
gehad: een daling van de primaire 
arbeidsongeschiktheid met 8%. Daarna 

kwam de regelgeving die gericht was 
op de reintegratie van werknemers 
met of zonder arbeidsovereenkomst. 

Wat zijn de doelstellingen 
van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen op vlak van 
arbeidsongeschiktheid? 

Het hoofddoel van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen is zeker en vast om 
de arbeidsre-integratie van arbeids-
ongeschikte mensen te bevorderen. 
Volgens ons is het tijd om de begrip
pen ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ 
en ‘invaliditeit’ te herzien. De term 
‘invalide’ houdt een notie van duur
zaamheid in en heeft een te pejora
tieve bijklank. We denken al te vaak dat 
iemand in invaliditeit niets meer kan. 
Het tegendeel is waar! We moeten de 
strijd aanbinden met dat hardnekkige 
vooroordeel. De Onafhankelijke Zie-
kenfondsen raden aan om de primaire 
arbeidsongeschiktheid te laten voort-
duren zolang er hoop is op werkher-
vatting, met of zonder een aangepaste 
baan. En de invaliditeit mogen we 
pas erkennen nadat alle oplossingen 
grondig bestudeerd zijn én alleen als 
er geen hoop meer is op een terugkeer 
naar de arbeidsmarkt. Daarbij is het 

Steeds meer mensen zitten thuis met een langdurige ziekte. Verschillende 
overheidsmaatregelen moesten deze trend ombuigen, maar het gewenste effect 
bleef grotendeels uit. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben zich ook over dit hete 
hangijzer gebogen, met een reeks acties en doelstellingen in onze '10 prioriteiten 
voor de toekomst van de gezondheidszorg' tot gevolg. Dr. Philippe Marneth,  
Arts-Directeur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, schetst de grote lijnen.  

"De begrippen ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ 
en ‘invaliditeit’ zijn aan herziening toe"
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ook belangrijk om de overblijvende 
capaciteiten van arbeidsongeschikte 
mensen beter te benutten. 

Worden de resterende 
capaciteiten van 
arbeidsongeschikte 
mensen dan onvoldoende 
gewaardeerd? 

Dat is zo. Alle mensen met een pri
maire arbeidsongeschiktheid of in 
invaliditeit worden momenteel op 
één hoop gegooid. Of ze nu nog in 
staat zijn om een beroepsactiviteit 
uit te oefenen in een aangepaste job 
of met een ander uurrooster of niet. 
Daarom is het volgens de Onafhanke
lijke Ziekenfondsen belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen mensen 
met een arbeidsongeschiktheid van 
meer dan 66% (al wie nu al erkend 
is als invalide), en mensen met een 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 
33%. Die laatste kunnen namelijk met 
enige begeleiding weer aan het werk, 
al is het maar deeltijds. 

De bedrijven moeten dan 
wel bereid zijn om hun 
medewerking te verlenen...

Absoluut. Werkgevers hebben de ver
antwoordelijkheid om een actief beleid 
te ontwikkelen rond welzijn en reinte
gratie op het werk. Er zijn verschillende 
acties mogelijk, zoals de financiële 
responsabilisering van werkgevers als 
het arbeidsongeschiktheidspercentage 
van hun organisatie hoger is dan dat 
van de sector. Of financiële incentives 
voor werkgevers als ze maatregelen 
nemen om de terugkeer naar het werk 
te vergemakkelijken. Momenteel is de 
preventie in bedrijven duidelijk onvol
doende, hoewel bepaalde initiatieven 
het licht zien. Denk maar aan het Fede
raal Agentschap voor Beroepsrisico's 
(Fedris), waar onlangs een programma 
ter preventie van lage rugpijn en een 
proefproject ter preventie van burn
out zijn gestart. 

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be 

DOSSIER

Het arbeidsre-integratieproces in het kort  
Het gaat hier vooral om arbeidsongeschikte werknemers 
met een arbeidsovereenkomst. Na 2 tot 3 maanden moet 
de adviserend arts van het ziekenfonds de toestand van 
de patiënt beoordelen en hem, met alle beschikbare 
informatie, onderbrengen in een categorie van 1 tot 4:

1. De patiënt zal waarschijnlijk binnen de 6 maanden 
weer aan het werk gaan. 

2. De pathologie is zo ernstig dat er geen hoop is op een 
terugkeer naar het werk.

3. De patiënt moet om de twee maanden worden opge-
volgd, omdat het te vroeg is om zijn overblijvende 
capaciteiten goed te kunnen beoordelen. 

4. Een reintegratietraject is een optie, aangezien de 
patiënt niet in staat zal zijn om terug te keren naar zijn 
huidige baan. Het zal dus nodig zijn om de werkplek 
aan te passen of om een opleiding aan te bieden. 

"Kandidaten voor een arbeidsreintegratie worden door
verwezen naar de preventiedienst van hun werkgever”, 
legt Dr. Philippe Marneth uit. "De bedrijfsartsen zullen 
dan nagaan of een aangepaste functie met een eventu
eel door het bedrijf georganiseerde opleiding mogelijk 
is. Dit kan een aanpassing zijn van het uurrooster, een 
aangepast werkrooster, de werklast, het soort werk, de 
arbeidsplaats, enz. Als een dergelijk traject niet mogelijk 
is, keert de patiënt terug naar de adviserend arts en die 
bespreekt met hem de mogelijkheid om een opleiding te 
beginnen. Voldoet de opleiding aan de criteria van het 
RIZIV? Dan ontvangt de patiënt, na het groen licht van 
het RIZIV, verschillende financiële tegemoetkomingen. 
Na afloop van de opleiding kan de patiënt nog 6 maan
den een uitkering ontvangen , tot het moment waarop 
hij weer voltijds aan de slag gaat. Mensen denken vaak 
dat ze bij een deeltijdse werkhervatting geen uitkeringen 
meer zullen ontvangen, maar dat klopt niet.”

“We denken al te 

vaak dat iemand in 

invaliditeit niets meer 

kan. Het tegendeel 

is waar! We moeten 

de strijd aanbinden 

met dat hardnekkige 

vooroordeel.” 

Philippe Marneth



12

De organisatie Great Place To Work 
verkoos Schoenen Torfs onlangs nog 
tot beste werkplek van Europa bij de 
grote bedrijven. De voorbije vier jaar 
was het familiebedrijf telkens tweede 
op dezelfde verkiezing. In België werd 
Schoenen Torfs al voor de zesde keer 
op rij verkozen tot beste werkgever 
van het land en in totaal haalde de 
schoenenketen die titel al 10 keer 
binnen. “Dat is uiteraard een teken 
dat we met het bedrijf goed bezig zijn. 
Maar die titels zijn natuurlijk niet ons 
hoofddoel”, zegt CEO Wouter Torfs. “Ik 
zie het meer als een maatschappelijke 
erkenning voor onze manier van wer
ken.” Torfs gaat prat op sociaal onder
nemerschap. “Onze manier van werken 
is een visie. Ik vind dat ondernemen 

een sociale functie heeft en niet alleen 
in functie van de cijfers en de aandeel-
houders moet staan.”

Investeren in 
medewerkersgeluk

Die manier van werken zit ingebakken 
in het DNA van het familiebedrijf. “Ik 
heb altijd geleerd dat je moet investe
ren in het welzijn van je medewerkers”, 
zegt Torfs. “Mijn grootouders, die het 
bedrijf oprichtten, waren ook al goed 
voor hun zogenaamde winkeldochters. 
Elke zaterdagmiddag aten ze samen 
friet met stoofvlees. Wij hebben dat 
principe verder geprofessionaliseerd.” 
De trigger voor Wouter Torfs om nog 
extra in het medewerkerswelzijn 

te investeren, kwam er dankzij zijn 
toenmalige HRmanager Els Van Key
meulen. “Zij stelde me voor om ons in 
te schrijven voor de award van beste 
werkgever, omdat we volgens haar wel 
eens hoog konden eindigen. Bij onze 
eerste deelname eindigden we meteen 
op de tweede plaats. Onze werkne
mers waren zo trots en ik zag hoe 
iedereen vleugels kreeg. Dat vertaalde 
zich in een nog betere klantenservice. 
Vanaf dan was ik ervan overtuigd dat 
investeren in medewerkersgeluk een 
duurzame basis vormt voor econo-
mische groei op lange termijn. En dat 
bleek ook, want van 2005 tot 2015 is 
onze omzet verviervoudigd”, aldus 
Torfs.

Langdurige arbeidsongeschiktheid door stress en andere klachten neemt steeds 
meer toe. Ook het bewustzijn rond burn-out groeit. Maar hoe gaat een bedrijfsleider 
daarmee om? En hoe kan je het aantal langdurig zieken op het werk terugdringen? 
Wouter Torfs van Schoenen Torfs, al jaren de beste werkgever van België en sinds 
kort van Europa, geeft zijn visie op medewerkerswelzijn. “Medewerkersgeluk vormt 
een duurzame basis voor economische groei op lange termijn.”

“De beste preventie? 
Laat mensen zichzelf zijn!”
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Van workshops tot 
opleidingsprogramma’s

In de visie van het bedrijf staat let
terlijk neergeschreven dat gelukkige 
medewerkers voor gelukkige klanten 
zorgen, en dat dat zich vertaalt in de 
verkoopcijfers. “Wij willen verrassend 
en positief zijn en zowel klanten als 
medewerkers sterk in hun schoenen 
zetten. Dat leidt ertoe dat mensen ook 
weerbaarder zijn op het werk. En dat 
op zich is al de beste preventie tegen 
arbeidsongeschiktheid”, zegt Torfs. 
Die visie vertaalt zich ook in concrete 
acties. Zo organiseert het bedrijf work-
shops als preventie tegen stress en 
burn-out. “Dat zijn workshops waar
voor mensen zich vrij kunnen inschrij
ven. Tijdens die sessies worden onze 
mensen zich bewust van de lasten die 
ze dragen, zowel op het werk als privé. 
Ze ontdekken er of die lasten niet te 
veel zijn voor hun schouders. Want 
dat is vaak de trigger voor langdurige 
arbeidsongeschiktheid.”

Verder zijn er open opleidingsprogram-
ma’s, waarin de werknemers een talent 
kunnen ontwikkelen dat niets met 
hun werk te maken heeft. Van leren 
communiceren tot lessen mindfulness 
of yoga. Alles is mogelijk. “Als mensen 
zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en 
steeds kunnen blijven leren, komt dat 
de werksfeer alleen maar ten goede”, 
zegt Torfs.

Jezelf zijn als kernwaarde

Omdat de vestigingen van Torfs over 
heel Vlaanderen verspreid liggen, 
krijgt elke afdeling een eigen budget 
om zelf initiatief te nemen. Zo wordt 
sporten op het werk actief gepromoot. 
“Als een winkelteam met de medewer
kers een Starttorun of kickboxlessen 
wil organiseren, ondersteunen we die 
initiatieven. Verder geven we eigen 
medewerkers ook de kans om als 
specialist op te treden. Mijn dochter is 
bv. mindfulnesscoach, dus zij geeft al 
eens een les binnen het bedrijf. Maar 
ook gezond koken, schilderen, foto
graferen of andere workshops worden 
door eigen mensen gegeven. Die zijn 
op hun beurt blij dat ze hun talent kun
nen tonen en het hun collega’s kunnen 
aanleren. Jezelf mogen zijn, is bij ons 
een kernwaarde. Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat iemand die zichzelf mag 
zijn met zijn sterktes en zwaktes, zich 
goed in zijn vel voelt. En dat is de beste 
preventie, want mensen die een rol 
moeten spelen en een masker moeten 
opzetten, voelen na enige tijd enorme 
spanning”, benadrukt Wouter Torfs.

Uiteraard kan het in een organisatie 
van om en bij de 700 werknemers ook 
eens fout gaan. “Het laatste wat ik wil 
verkondigen, is dat iedereen bij Torfs 
op roze wolkjes rondzweeft”, zegt de 
CEO. “Wij komen ook mensen met een 
burnout tegen. Vaak zijn dat de meest 
gepassioneerde mensen die over hun 
grenzen gaan, omdat ze zich zo hard 
toeleggen op het werk en het niet kun
nen loslaten. Zelf ben ik ook al vaker 

waakzaam moeten zijn. Maar ik heb 
wel altijd goed voor mezelf gezorgd. 
Zo ben ik al jaren met meditatie bezig. 
Bij mij werkt dat, maar iedereen moet 
voor zichzelf uitmaken waar ze zich het 
best bij voelen.”

Regelmatig contact met 
langdurig zieken

Torfs vindt het uiterst belangrijk dat 
langdurig zieken het contact met het 
werk niet verliezen. Volgens hem zorgt 
betrokkenheid vanuit de werkgever 
voor een betere reintegratie op het 
werk achteraf. “Ik weet wat het is om 
langdurig ziek te zijn. En dan is het leuk 
om af en toe nog eens iemand van het 
werk te horen die vraagt hoe het met 
je gaat. Daarom maken wij er een punt 
van om langdurig zieken regelmatig op 
te bellen. Als ik die mensen zelf ken, 
zal ik ze altijd zelf bellen. Contact hou
den is echt essentieel. En wanneer die 
mensen weer komen werken, bekijken 
we wat voor hen een realistisch traject 
op maat is om zo goed mogelijk het 
werk te hervatten.”

Wouter Torfs ziet zelf alvast een 
positieve evolutie bij collegaonder
nemers. “Er wordt al vaker stilgestaan 
bij het welzijn op het werk. Maar over 
het algemeen is er nog veel werk aan 
de winkel. Ik krijg heel veel vragen om 
te komen spreken en ik zie erg veel 
interesse in onze aanpak bij Schoenen 
Torfs. Maar van mij mag het nog meer 
zijn dan interesse tonen. Iedereen zou 
ook de daad bij het woord moeten 
voegen. Je moet met die informatie 
aan de slag gaan en concrete dingen 
doen. Want als je medewerkers zich 
beter voelen, draait het ook beter met 
het bedrijf. Daar ben ik na al die jaren 
helemaal van overtuigd.”

DIETER HAUTMAN

“Als mensen zichzelf 

kunnen blijven 

ontwikkelen en steeds 

kunnen blijven leren, 

komt dat de werksfeer 

alleen maar ten goede.” 

Wouter Torfs
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Gewone pijn is een natuurlijk bescher
mingsmechanisme. Maar wat als je 
pijn voelt, terwijl daar geen reden 
toe is? Prof. Bart Morlion van het UZ 
Leuven krijgt dagelijks patiënten met 
dergelijke chronische pijn over de 
vloer. “Het gaat in de eerste plaats om 
mensen met pijn aan het bewegings-
stelsel: lage rug, nek, … Daarnaast zie 
ik ook mensen met fibromyalgie en 
zenuwpijnen, mensen die pijn blijven 
hebben na een kankerbehandeling, 
enz. Een gemengde groep dus, maar ze 
hebben allemaal één ding gemeen: ze 
lijden al langer dan 3 maanden pijn”, 
vertelt Morlion. “Dergelijke chronische 
pijn begint na een tijd de eigenschap
pen van je zenuwstelsel te verande
ren. In tegenstelling tot bij acute pijn 
is het daarom moeilijk om nog een 
exacte oorzaak aan te duiden. De pijn 

komt niet langer voort uit specifieke 
schade aan je lichaam, maar uit een 
gewijzigd pijnsysteem.”

Werken als deel van de 
behandeling

Uit onderzoek blijkt dat de levens
kwaliteit van mensen met chronische 
zenuwpijn even slecht is als die van 
vrouwen met uitgezaaide borstkan
ker. Chronische pijn is dus niet louter 
een biomedisch gegeven, maar heeft 
ook grote gevolgen op psychologisch 
en sociaal vlak. Een aspect waar het 
pijncentrum aan het UZ Leuven reke
ning mee houdt bij de behandeling. 
“Onze strategie omvat drie pijlers. We 
zetten in op een medischtechnische 
behandeling, oefentherapie, maar dus 
ook op psychosociale ondersteuning”, 

bevestigt Morlion. “We helpen men
sen om weer op een bevlogen manier 
met activiteiten bezig te zijn, en dan 
liefst in een economische, professi
onele setting. Ik zie werken dus als 
een deel van de behandeling. Want 
aandacht en afleiding zijn krachtige 
mechanismen die in het brein pijn
dempend werken. Als werken echt niet 
lukt, kijken we ook of vrijwilligerswerk 
of nieuwe hobby’s mogelijk zijn.”

Pijn op de politieke agenda

De maatschappelijke impact van 
pijn in heel Europa is zeer groot (zie 
kaderstuk). Dat begint bij de lidstaten 
steeds meer door te dringen, waar
door het thema hoger op de politieke 
agenda komt. Dat is ook te danken aan 
het lobbywerk van EFIC, de Europese 

Maar liefst 1 op de 4 Belgen en 1 op de 5 Europeanen kampen met chronische pijn. 
Dat bepaalt in grote mate hun leven, maar hoeft niet haaks te staan op het behoud 
van hun job of arbeidsre-integratie. Meer zelfs, werken kan pijnpatiënten helpen bij 
het omgaan met hun ziekte. “Weer aan de slag gaan, is één van de meest effectieve 
vormen van psychosociale ondersteuning”, zegt Prof. Bart Morlion, pijnarts en 
coördinator van het Multidisciplinair Pijncentrum van het UZ Leuven. 

Je hebt chronische pijn en je wilt wat…
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Pijnfederatie. “Eén van de doelstellin
gen van de EU is om mensen zo lang 
mogelijk gezond aan het werk te hou
den. In dat kader hebben we met EFIC 
op hoog niveau gesprekken kunnen 
voeren met de Europese instanties”, 
vertelt Morlion. “En dat begint zijn 
vruchten af te werpen. Zo zijn meer 
en meer Europese parlementsleden 
geïnteresseerd in het thema, waardoor 
we studiemomenten rond chronische 
pijn kunnen organiseren in het Euro
pese Parlement.” Naast dat lobbywerk 
investeert EFIC ook in wetenschap
pelijk onderzoek naar chronische pijn 
en opleidingen over heel de EU. “We 
ontwikkelen bv. curricula voor artsen, 
kinesitherapeuten, psychologen en 
verpleegkundigen. Voor al die beroeps
groepen organiseren we ook cursussen 
met examens.”

De Belgische realiteit

Ondanks die inspanningen is het voor 
pijnpatiënten in België heel moeilijk 
om hun job te behouden of weer aan 
het werk te gaan. De reintegratietra
jecten zijn volgens Prof. Morlion een 
stap in de goede richting, maar ze 
slaan voorlopig niet voldoende aan bij 
chronische pijnpatiënten. “Ik zie dage
lijks dat dat stroef verloopt. Als we 
patiënten kunnen motiveren om deel 
te nemen, worden die bv. vaak terug-
gefloten door hun vakbond. Die spie-
gelen hen voor dat ze hun uitkering 
zouden kunnen verliezen”, zegt Mor
lion. “In sommige gevallen is het voor 
mensen ook financieel voordeliger om 
thuis te blijven dan om weer aan het 
werk te gaan. Dan schort er iets aan 
het systeem natuurlijk. Volgens mij kan 
iedereen een zinvolle bijdrage leveren 
aan de maatschappij, maar dat moet 
je stimuleren. Die cultuur mis ik nog in 
ons land.”

Samenwerken rond de 
patiënt

Wat beveelt Prof. Morlion dan vooral 
aan om pijnpatiënten aan het werk 
te houden of te krijgen? “De overheid 
moet flexibele werkomstandigheden 
meer ondersteunen en promoten. Dan 
denk ik onder meer aan de mogelijk
heid om staand te werken of om het 
uur een pauze te kunnen nemen. Dat 
zou het leven op de werkvloer voor 
pijnpatiënten al een pak werkbaarder 
maken”, vertelt Morlion. “Daarnaast is 
het essentieel om niet langer in silo’s 
te werken. In het Pijncentrum van het 
UZ Leuven vermijden we die versnip
pering door de patiënt rond de tafel 
te zetten met alle betrokken actoren: 
diensten die hen ondersteunen in de 
zoektocht naar werk, maatschappelijk 
werkers, revalidatieartsen, psycholo
gen, enz.” In dat kader is Prof. Morlion 
voorstander van een case manager 
die de multidisciplinaire aanpak rond 
de patiënt organiseert. “Het werkt con
traproductief om de patiënt erop uit te 
sturen naar vijf verschillende diensten. 
Als iedereen de krachten bundelt, is de 
slaagkans veel groter.”
 

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be 

Hoe groot is de 
maatschappelijke 
impact van pijn?
Prof. Bart Morlion is ook voorzit
ter van EFIC, de Europese Pijn
federatie. Uit onderzoek van die 
organisatie naar de maatschap
pelijke impact van pijn blijkt 
onder meer dat…

  pijn leidt tot een half miljard 
ziektedagen per jaar in de 
Europese Unie, met een kosten
plaatje van 34 miljard euro;

  1 op de 2 Europeanen ooit 
rugpijn zal krijgen en min
stens 15% van hen daardoor 
minstens één maand thuis zal 
zitten;

  ongeveer 100 miljoen Europe
anen kampen met pijn aan de 
spieren, botten, gewrichten, …

  de weerslag van pijn op het 
bruto nationaal product in 
een aantal Europese lidstaten 
tussen de 3 à 10% bedraagt 
(door absenteïsme, aanwezig
heid op het werk zonder goed 
te kunnen functioneren).

“We helpen pijnpatiënten 

om weer op een 

bevlogen manier met 

activiteiten bezig te 

zijn, en dan liefst in 

een economische, 

professionele setting.”

Prof. Bart Morlion 
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Iemand die arbeidsongeschikt is na 
een bepaalde tijd weer aan het werk 
krijgen: dat is arbeidsreintegratie. 
Maar beslissen wie, wanneer en in 
welke omstandigheden opnieuw 
aan het werk kan, gebeurt niet met 
de natte vinger. Daar gaat vaak een 
proces aan vooraf, waarbij de behan
delende arts, de bedrijfsarts en de 
adviserend arts van het ziekenfonds 
enkele beslissingen nemen. Deze drie 
partijen streven hetzelfde doel na: de 
beste oplossing voor hun patiënt. Hoe 
komt het dan dat ze soms zo weinig 
van elkaar afweten?

Mybox

Hoe kunnen we de communicatie 
tussen deze drie partijen verbeteren? 
“Het contact tussen de bedrijfsarts 
en adviserend arts lijkt al een beetje 

vlotter te verlopen”, vertelt Soetkin De 
Rouck, adviserend arts bij de Onaf-
hankelijke Ziekenfondsen en – niet 
onbelangrijk – voormalig bedrijfsarts. 
Meer concreet verwijst dr. De Rouck 
naar de communicatietool Mybox. “Als 
adviserend arts kan je een reintegra
tietraject opstarten en met deze tool 
kunnen we dit communiceren naar de 
bedrijfsarts. We laten dan weten dat de 
werknemer volgens ons klaar is om een 
reintegratietraject op te starten.” De 
bedrijfsarts kan op zijn beurt reageren 
met een reintegratiebeoordelingsfor
mulier (RBF) en ook dat belandt in de 
tool, ter informatie voor de adviserend 
arts.

Gezondheidsbeoordelings - 
formulier

Maar het kan dus wel beter. “De 

bedrijfsarts en adviserend arts 
‘kennen’ elkaar niet”, zegt dr. De 
Rouck. “De communicatie via Mybox 
is uiteraard beter dan niets, maar 
verloopt vaak via tussenpersonen 
en met standaardzinnetjes. Meer en 
grondiger overleg is soms noodzake-
lijk om af te toetsen of we op dezelfde 
lijn zitten.” Volgens De Rouck mag de 
communicatie zich niet beperken tot 
de noodzaak van een formeel rein
tegratietraject. “Een bedrijfsarts ziet 
werknemers niet alleen in het kader 
van een reintegratietraject, maar ook 
tijdens consultaties voorafgaand aan 
de werkhervatting. Vaak worden daar 
de mogelijkheden voor werkhervatting 
al besproken. De bedrijfsarts noteert 
dit op het gezondheidsbeoordelings
formulier (GBF). Door dit document bv. 
ook in Mybox te zetten of standaard 
mee te geven aan de werknemer ter 

De behandelende arts, bedrijfsarts en adviserend arts vormen samen een trojka, al 
beseffen ze het zelf soms niet zo goed. Enkel dankzij een goede samenwerking tussen 
deze drie hoofdrolspelers kan een traject van arbeidsre-integratie verlopen zoals het 
hoort. Maar hoe bundelen ze momenteel de krachten? En vooral, wat kan er beter?

Elkaar beter begrijpen voor een 
betere begeleiding
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attentie van de adviserend arts, is 
deze laatste op de hoogte van even
tueel genomen stappen in het kader 
reintegratie.” 

“Beschermer van de patiënt”

De bedrijfsarts en adviserend arts 
komen vaak pas later in het traject 
aan bod. Het is de behandelende arts 
– vaak de huisarts – die als eerste 
geconfronteerd wordt met de medi
sche problematiek, en ook het ziek
teattest schrijft. “Wij zijn bijna in alle 
gevallen de voorschrijvers en bepalen 
wanneer onze patiënten opnieuw 
werkgeschikt zijn en op welke manier 
zij het werk kunnen hervatten”, zegt 
dr. Kristel Tassignon, huisarts in Halle. 
“We zijn een beetje de beschermer 
van onze patiënt. De ervaring leert me 
dat bv. een burnout niet altijd alleen 
bij de patiënt ligt, maar vaak ook te 
maken heeft met het beleid van een 
bedrijf. Een bedrijfsarts kan daar soms 
niets aan veranderen. Maar bij een 
probleem als rugpijn kan de bedrijfs
arts wel initiatief nemen. Dus afhanke
lijk van de aard van de problematiek, 
zal ik mijn patiënt al dan niet aanraden 
contact op te nemen met zijn bedrijfs
arts.” Ook Dr. De Rouck erkent het 
belang van de huisarts in het reinte
gratietraject. “Het is aan de huisarts 
om de patiënt uit te leggen waarom 
een bezoek bij de bedrijfsarts zinvol 
kan zijn en hem tijdig door te verwij
zen. Belangrijke informatie kan een 
huisarts doorgeven aan de bedrijfsarts 
via een simpele verwijsbrief. Maar 
weinig (huis)artsen doen dit.” 

Verwijsbrieven

Nochtans is de redenering niet zo 
vergezocht. Want huisartsen schrijven 
ook verwijsbrieven voor specialisten 
als een longarts of cardioloog. “Een 
bedrijfsarts en een adviserend arts 
zijn ook specialisten, maar dan op vlak 
van arbeid”, vindt De Rouck. Ook Dr. 
Tassignon denkt dat dit een sleutel 

tot betere communicatie kan zijn: “Een 
brief van de huisarts voor de bedrijfs-
arts met een duidelijke omkadering 
van het probleem, kan helpen. Zo 
kunnen meerdere aspecten van het 
probleem aan bod komen: niet alleen 
de werksituatie, maar ook de familiale 
achtergrond. Dit kan na verloop van 
tijd ook helpen om een schets van de 
evolutie van de patiënt in beeld te 
brengen.” Ook de communicatie van 
de bedrijfsarts naar de behandelende 
arts kan beter. “Als bedrijfsarts gaf ik 
wel eens een verwijsbrief mee aan de 
werknemer, om aan zijn huisarts af te 
geven”, verklaart De Rouck. “Dat kon 
om puur medische redenen zijn, zoals 
bloedresultaten die niet goed bleken 
maar ook een beginnende burnout 
kan je als bedrijfsarts opmerken.” “Een 
verslag van de bedrijfsarts naar de 
huisarts kan inderdaad helpen”, vult 
dr. Tassignon aan. “Bv. met voorstellen 
van welke maatregelen er genomen 
kunnen worden.”

Telefoneren

Als adviserend arts neemt dr. De Rouck 
vaak haar telefoon vast. “Als ik een 
dossier onduidelijk vind of twijfels 
heb, dan bel ik”, legt ze uit. “Ik vind het 
belangrijk dat we van elkaar begrijpen 
waarom we een beslissing nemen. 
Soms kan een simpel telefoontje mij 
een ander beeld geven van de proble-
matiek. Een telefonisch overleg helpt 
om samen een plan op te stellen.” Dr. 
Tassignon maakt toch een kantteke
ning. “Zonder akkoord van de patiënt 
mogen wij in principe geen contact 
opnemen met de bedrijfsarts of 
adviserend arts”, zegt ze. “Het gebeurt 
wel dat patiënten mij zelf vragen om 
contact op te nemen, omdat ze denken 
dat een bedrijfsarts of adviserend arts 
sneller naar een collegaarts zal luiste
ren. Of patiënten weten zelf niet goed 
hoe ze iets moeten uitleggen. Maar de 
keren dat ik telefonisch contact had 
met een bedrijfsarts of adviserend 
arts waren positief.”

Elkaar leren kennen

Communicatie is het sleutelwoord 
voor een goede samenwerking tussen 
de adviserend arts, bedrijfsarts en 
behandelende arts. Niet enkel rond 
een bepaalde casus, maar ook ruimer. 
“Het zou mij helpen als ik beter weet 
wat een bedrijfsarts of adviserend 
arts voor mijn patiënten kan bete
kenen”, legt dr. Tassignon uit. “Dan 
kan ik gerichter communiceren.” Ook 
dr. De Rouck wil de andere partijen 
beter leren kennen. “Als we elkaars 
rol met bijhorende mogelijkheden en 
beperkingen begrijpen, komt dat onze 
patiënten ten goede. Dat kan bv. via 
symposia of seminaries, waar de ver
schillende actoren aanwezig zijn.”

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be 

“Als we elkaars rol 

met bijhorende 

mogelijkheden en 

beperkingen begrijpen, 

komt dat onze patiënten 

ten goede.” 

dr. Soetkin 
De Rouck


