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Cijfers

▪ 650.000 mensen leven met gevolgen NAH

▪ 40.000 mensen/jaar beroerte (30% jonger dan 67 jaar)

▪ 20.000-85.000 mensen/jaar traumatisch hersenletsel 

(grootste deel jonger dan 67 jaar)

▪ Internationaal: 40% binnen 2 jaar terug naar eigen, 

ander of aangepast werk1

▪ Nederland: +/- 19.000 mensen uitkering UWV (maart 

2020)
1Van Velzen et al. (2009)



Belang van werk

▪ Sociale contacten

▪ Identiteit

▪ Zelfvertrouwen

▪ Dagbesteding

▪ Inkomen

▪ Kwaliteit van leven

▪ Verlies van werk een van de meest moeilijk te 

accepteren veranderingen na oplopen NAH2

2Stiekema et al. (2018)



Wet Verbetering Poortwachter

▪ Werkgever en werknemer eerste 2 ziektejaar

verantwoordelijk voor traject terug naar werk

▪ Bedrijfsarts ondersteunt

▪ Werkgever verplicht tot (gedeeltelijke) loondoorbetaling

▪ Na 1 jaar: beoordeling terugkeer naar werk in eigen 

functie mogelijk?

▪ Zo niet: plaatsing in andere functie bij werkgever

mogelijk (=spoor 1)?

▪ Zo niet: op zoek naar passende werkplek elders 

(=spoor 2)



Wet- en regelgeving zorg en

arbeid

▪ Na 2 jaar ziekte: UWV beoordeelt inspanningen 

werkgever en werknemer en vervolgens mate van 

arbeidsgeschiktheid → eventueel WIA-uitkering

▪ Strikte scheiding financiering zorg en financiering 

sociale zekerheid



Samenwerking en delen informatie is belangrijk!

Betrokkenen terugkeer naar werk



Gevolgen van NAH
Die kunnen interfereren met het werkhervattingproces

Cognitieve gevolgen Stemmings-/gedragsproblemen                 Fysieke gevolgen

Geheugenstoornissen Apathie Krachtsvermindering

Gebrek aan ziekte-inzicht Initiatiefvermindering Slikstoornissen

Aandacht- en/of 
concentratiestoornissen Stemmingsveranderingen Coördinatiestoornissen

Executieve stoornissen Ontremd gedrag Bewegingsstoornissen

Apraxie Angst Loopproblemen

Afasie Afname empathie Sensorische problemen

Mentale vermoeidheid Decorumverlies Epilepsie

Verminderde belastbaarheid Moeite met relativeren Pijn

Neglect Verstoord ziektebesef Fysieke conditie/vermoeidheid

Lange hersteltijd Veranderd gevoel van humor

Beperkte probleemoplossing

Prikkelintolerantie (auditief, 
visueel, beweging)

Tempo van informatieverwerking



Richtlijn NAH en

arbeidsparticipatie

▪ Multidisciplinaire richtlijn

▪ Maart 2021 verschenen (richtlijnendatabase.nl)

▪ Fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren 

zijn basis voor opbouw richtlijn

▪ Verantwoordelijkheden professionals aangegeven 

per fase en aandacht voor communicatie

▪ Informatie over sociale wetgeving en aandacht voor 

mensen met NAH zonder werkgever

▪ Thuisarts.nl 



Fasering richtlijn NAH en

Arbeidsparticipatie

▪ Acute fase

▪ Herstelfase

▪ Voorspellen terugkeer naar werk

▪ Interventies

▪ Bijna aan het werk-fase

▪ Langetermijnfase

▪ Fasering gebruikt voor opbouw presentatie



Acute fase

▪ Zo vroeg mogelijk bespreken: mogelijke gevolgen

NAH die kunnen interfereren met werk

▪ Indien problemen met werkhervatting verwacht: 

adviseer persoon met NAH de mogelijke gevolgen

van NAH te bespreken met de bedrijfsarts vóór

werkhervatting

▪ Houd rekening met eventueel verminderd ziekte-

inzicht

▪ Minimaal betrokken: huisarts, spoedeisende hulparts 

en/of neuroloog



Herstelfase
Voorspellen terugkeer naar werk

▪ Inschatting terugkeer naar werk moeilijk te maken

▪ Multidimensionaal kijken nodig

▪ Cognitieve functies, fysieke en mentale beperkingen, 

fysieke en mentale belastbaarheid, sociaal en 

emotioneel functioneren meenemen

▪ In samenhang met capaciteiten benodigd voor het werk

▪ Formele bepaling of iemand kan werken ligt bij 

bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige



Herstelfase
Interventies arbeidsparticipatie

▪ Er is niet één interventie aan te wijzen als meest 

effectief

▪ Belangrijk: 

▪ Betrek werkgever, bedrijfsarts en minimaal 1 iemand met 

kennis van NAH en relevante wet- en regelgeving

▪ Deel informatie vanuit behandelsetting naar betrokkenen 

arbeidsre-integratieproces en omgekeerd

▪ In Nederland: er bestaan verschillende interventies specifiek 

voor mensen met NAH waarnaar iemand kan worden 

verwezen (binnen en buiten de revalidatie)



Herstelfase
Een voorbeeld van een interventie



Herstelfase
Interventies arbeidsparticipatie

▪ Drie belangrijke stappen gedurende proces van 

terugkeer naar werk: 

1. Breng problemen, barrières en mogelijkheden voor 

terugkeer naar werk in kaart (behandel- en 

arbeidsetting)

2. Stel een plan van aanpak op voor de terugkeer naar 

werk, inclusief tijdlijn, actieverantwoordelijke en planning 

structurele evaluaties (arbeidsetting, met name de 

werkgever)

3. Borg begeleiding wanneer men weer aan het werk gaat, 

ook op de langere termijn (arbeidsetting)



Bijna aan het werk-fase

▪ Informeer persoon met NAH over: 

▪ mogelijke gevolgen NAH voor werk

▪ Wet Verbetering Poortwachter

▪ mogelijke begeleiding

▪ waar men terecht kan als re-integratie stagneert

▪ Bedrijfsarts zou met iedereen met NAH die 

terugkeert naar werk gesprek moeten hebben

▪ Informatieoverdracht vanuit behandelsetting naar 

huisarts en bedrijfsarts belangrijk



Langetermijnfase

▪ Terug op het werk worden de (on)mogelijkheden vaak

pas goed duidelijk (o.a. in combi met privéleven)

▪ Begeleiding op werkvloer mogelijk (bv. jobcoach)

▪ Ook na succesvolle re-integratie kans op vastlopen in 

werk

▪ Alert zijn op signalen en link NAH (o.a. huisarts, 

POH(-GGZ))

▪ Eventueel verwijzen naar revalidatie en/of bedrijfsarts

▪ Indien werk niet (geheel) mogelijk: WIA-beoordeling

(informatie vanuit behandelsetting van belang)



Langetermijnfase
Mogelijke signalen vastlopen in werk

▪ Meer en eerder hersteltijd nodig, regelmatig verzuim

▪ Kwaliteit en/of kwantiteit werkzaamheden achteruit

▪ Toename in prikkelintolerantie, terugtrekken uit sociale 

contacten

▪ Balans werk-privé raakt verstoord

▪ Geheugenproblemen, moeite opslaan informatie, moeilijk 

omgaan met veranderingen, communicatie moeizamer

▪ Toename prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, depressie 

en/of angst



Take home messages

▪ Terugkeren naar werk belangrijk voor mensen met 

NAH

▪ Werk moet onderwerp van gesprek zijn vanaf acute 

fase

▪ Overdracht tussen verschillende behandelaren, 

bedrijfsarts en andere betrokkenen belangrijk

▪ Ook op langere termijn aandacht houden voor signalen

van terugval en mogelijk verband NAH

▪ Verwijs voor juiste begeleiding indien noodzakelijk



Bedankt voor de aandacht

AGR@heliomare.nl


