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 Signaleringslijst Relevante Factoren voor 
Werkhervatting  

 
Een signaleringslijst voor het herkennen van 

belemmerende en bevorderende factoren voor 
werkhervatting bij langdurig zieke werknemers 

 
Toelichting: 
Deze signaleringslijst kan u helpen bij het herkennen en in kaart 
brengen van de factoren die werkhervatting belemmeren of 
bevorderen. Informatie over deze factoren kan nuttig zijn om 
uw oordeel beter te onderbouwen en uw rapportage 
transparanter te maken.  
 
De volgende negen factoren zijn volgens een recent onderzoek 
onder 102 WIA-verzekeringsartsen belangrijk voor participatie 
en relevant om aandacht aan te besteden tijdens de WIA-
beoordeling: 
 
Belemmerende factoren voor werkhervatting: 

1. Inefficiënte coping stijl 
2. Negatieve ziektepercepties 
3. Secundaire ziektewinst 
4. Ziektegedrag bevorderende attitude en inadequate 

adviezen t.a.v. werkhervatting van behandelaars 
5. Werkbelemmerende cognities/gedrag 
6. Moeite om de beperkingen te accepteren 

 
Bevorderende Factoren voor werkhervatting: 

1. Positieve attitude t.a.v. werkhervatting 
2. Motivatie t.a.v. werkhervatting 
3. Begeleiding t.a.v. werkhervatting zo snel mogelijk 

starten 
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Hoe kunt u deze signaleringslijst gebruiken? 
 

• De signaleringslijst Relevante Factoren voor 
Werkhervatting bevat de 9 bovengenoemde factoren. 
Onder de naam van elk factor kunt u de definitie ervan 
vinden. 

• Om er achter te komen of er sprake is van 44T44Téén 44T44Tof 
meerdere factoren die re-integratie kunnen belemmeren 
of bevorderen, kunt u starten met het stellen van een 
vraag. Om de exploratie van de factor te 
vergemakkelijken, staat bij elke factor een vraag 
vermeld. Hierdoor kunt u een betere indruk krijgen over 
de aanwezigheid van de factor bij een cliënt. 

• Naast de vraag staan stellingen gerelateerd aan de 
betreffende factor. De stellingen zijn gebaseerd op de 
meest recente kennis en wetenschappelijke informatie 
over de betreffende factor. 

• Deze topics bieden informatie om het antwoord op de 
vraag te exploreren. 

• De signalering van een belemmerende factor kan 
aanleiding zijn voor gerichte advisering om de 
belemmerende factor op te heffen/te doen verminderen. 

• De signalering van een bevorderende factor is belangrijk 
om winstpunten te identificeren/stimuleren met als doel 
werkhervatting te bewerkstelligen. 

• In de beschouwing zijn de factoren die van toepassing 
zijn voor de betreffende cliënt aan te geven, en hoe ze 
zijn meegewogen bij de beoordeling. 
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BELEMMERENDE FACTOREN VOOR WERKHERVATTING 
 
1. INEFFICIENTE 
COPINGSTIJL T.A.V. 
WERKHERVATTING 
 
(Niet effectief omgaan met de 
belemmeringen voor werkhervatting) 
 
Gebruikt cliënt 11T11Tinefficiënte 
coping strategieën die 
werkhervatting belemmeren? 

• Cliënt is gefocust op zijn 
ziekte/behandeling in plaats van 
op werkhervatting 

• Cliënt zoekt geen sociale steun 
of hulp bij problemen tijdens de 
re-integratie 

• Cliënt kan geen geschikte 
manieren vinden om te werken 
met zijn ziekte 

• Cliënt wacht af wat er gaat 
gebeuren, laat de zaak op zijn 
beloop, zoekt geen oplossingen 

• Cliënt maakt de indruk 
probleemsituaties te vermijden 
door zijn verplichtingen/ 
werkafspraken af te zeggen 

• Cliënt ziet tegen werkhervatting 
op, laat zich door 
werkhervattingproblemen 
volledig in beslag nemen, trekt 
zichzelf terug, piekert veel, ziet 
werkhervatting somber in 

• Cliënt stelt zich afhankelijk op 
voor het hervatten van werk, 
neemt geen initatief om werk te 
hervatten, verwacht dat 
anderen initiatief tonen 

• Cliënt legt de 
verantwoordelijkheid voor zijn 
werkhervatting buiten zichzelf 
 

2. MOEITE OM 
BEPERKINGEN TE 
ACCEPTEREN 
 
(Problemen m.b.t. de 
aanvaarding van de fysieke of 
psychische beperkingen die een 
handicap of ziekte met zich 
meebrengen) 
 
Heeft cliënt moeite om zijn 
ziekte en de beperkingen 
t.g.v. zijn ziekte te 
accepteren? 
 

• Cliënt kan de problemen die de 
ziekte met zich mee brengt niet 
aan 

• Cliënt heeft met de beperkingen 
t.g.v. de ziekte niet leren leven 

• Cliënt heeft de beperkingen van 
de ziekte niet leren aanvaarden 

• Cliënt maakt de indruk dat hij 
de beperkingen t.g.v. de ziekte 
niet heeft geaccepteerd: heeft 
moeite om te praten over (de 
gevolgen van) zijn ziekte/is 
boos over het feit dat de ziekte 
hem overkomen is. 

• Cliënt denkt dat hij de 
beperkingen ten gevolge van 
zijn ziekte niet aan kan: cliënt 
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heeft geen vertrouwen in zijn 
functioneren  

• Cliënt maakt de indruk dat zijn 
leven volledig in het teken staat 
van zijn ziekte 
 

3. NEGATIEVE 
ZIEKTEPERCEPTIES 
 
(Negatieve, werkbelemmerende 
opvattingen van de cliënt over 
zijn ziekte) 
 
Heeft cliënt negatieve 
ziektepercepties die 
werkhervatting belemmeren? 

• Cliënt vindt dat zijn ziekte 
zoveel invloed heeft op zijn 
leven dat werken niet mogelijk 
is 

• Cliënt maakt de indruk heel 
bezorgd te zijn over zijn ziekte 

• Cliënt verwacht weinig 
verbetering van de behandeling 

• De ziekte heeft negatieve 
invloed op de stemming van 
cliënt 

• Cliënt vindt dat hij pas kan gaan 
werken als de klachten 
verdwenen zijn    

• Cliënt vindt dat hij niet zou 
moeten hervatten omdat de 
klachten erger zijn geworden 
door zijn werk 

• Cliënt maakt de indruk meer 
gericht te zijn op zijn ziekte/zijn 
beperkingen dan op activiteiten 
die tot werkhervatting kunnen 
leiden 

 
4. SECUNDAIRE 
ZIEKTEWINST 
 
(Het zoeken van externe voordelen 
van een bestaande ziekte) 
 
Wordt de re-integratie 
belemmerd door secundaire 
ziektewinst?  
 

• Er zijn inconsistenties in de 
informatie afkomstig van het 
onderzoek en er zijn 
aanwijzingen dat externe 
voordelen een rol spelen in het 
in stand houden van de 
klachten: de geclaimde 
beperkingen staan niet in 
verhouding tot de ernst van de 
ziekte 

• Cliënt verwacht voordeel van 
het uitstellen van de re-
integratie en maakt daardoor 
geen gebruik van de 
aangeboden re-
integratiemogelijkheden terwijl 
hij/zij medisch gezien hiertoe 
wel in staat is 

• Cliënt heeft een schadeclaim 
lopen 
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• Cliënt heeft de behandelaar 
gevraagd om te bemiddelen bij 
derden voor het verkrijgen van 
externe voordelen (bijvoorbeeld 
uitkering, voorzieningen, werk 
dispensatie, huisvesting, 
persoonsgebonden budget, 
enz.) 

 
5. WERKBELEMMERENDE 
COGNITIES/GEDRAG 
 
(Cognities/gedrag die het re-
integratieproces van de cliënt 
belemmeren) 
 
Heeft cliënt 
opvattingen/gedrag die 
werkhervatting belemmeren?  
 

• Cliënt vindt dat zijn klachten 
erger worden als hij gaat 
werken  

• Cliënt vindt dat werken zijn 
gezondheid zou kunnen schaden 

• Cliënt vindt dat hij niet zou 
moeten werken met zijn huidige 
klachten 

• Cliënt vindt dat hij geen werk 
kan uitvoeren met zijn huidige 
klachten 

• Cliënt vindt dat hij niet kan 
werken totdat de klachten 
worden behandeld 

• Cliënt vindt dat rust essentieel is 
voor zijn genezing  
 

6. ZIEKTEGEDRAG 
BEVORDERENDE ATTITUDE 
VAN DE BEHANDELAAR 
EN/OF INADEQUATE 
ADVIEZEN VAN DE 
BEHANDELAAR T.A.V. 
WERKHERVATTING 
 
(Adviezen van behandelaars die 
werkhervatting in de weg staan) 
 
Wordt de re-integratie 
belemmerd door negatieve 
adviezen van behandelaars?  
 

• Cliënt heeft van de behandelaar 
het advies gekregen om zijn 
werk niet te hervatten totdat de 
klachten verminderd of 
verdwenen zijn 

• Cliënt heeft van de behandelaar 
het advies gekregen om zijn 
eigen werk niet meer te 
hervatten 

• Cliënt heeft van de behandelaar 
het advies gekregen om niet te 
gaan werken voordat de 
behandeling afgerond is 

• De behandelaar heeft rust 
geadviseerd, zonder nadere 
toelichting over reactivering of 
werkhervatting 
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BEVORDERENDE FACTOREN VOOR 
WERKHERVATTING 
 
1. POSITIEVE ATTITUDE 
T.A.V. WERKHERVATTING 
 
(Positieve houding van de cliënt t.o.v. 
re-integratie in eigen werk of in ander 
werk) 
 
Heeft cliënt een positieve 
houding t.a.v. 
werkhervatting? 
 
 

• 15T15THet hebben van een baan15T15T 15T15Tis15T15T 
15T15Tbelangrijk voor cliënt: cliënt 
heeft afgelopen zes maanden 
geprobeerd te hervatten/15T15Theeft 
gesolliciteerd/15T15Tcliënt15T15T heeft een 
actieve houding: zoekt 
informatie, neemt contact op 
met re-integratie begeleiders, 
werkgever, bedrijfsarts, etc. 

• Werk betekent veel voor cliënt 
(behalve inkomen):cliënt 
verricht andere activiteiten die 
tot werkhervatting kunnen 
leiden (opleiding, stage, 
werkervaringsplaats, etc) 

• Cliënt acht het waarschijnlijk te 
kunnen hervatten: cliënt is 
redelijk positief over 
werkhervatting 

• Cliënt is ervan overtuigd dat hij 
(in eigen of in ander werk) kan 
hervatten: cliënt heeft heel veel 
vertrouwen dat hij kan 
hervatten 
 

2. BEGELEIDING TAV 
WERKHERVATTING ZO SNEL 
MOGELIJK STARTEN 
 

(Het starten van re-
integratieactiviteiten zodra de 
gezondheid van de cliënt het 
toelaat) 
 

Zijn er adequate re-integratie 
activiteiten ondernomen om 
werkhervatting te 
bespoedigen? 

• Het re-integratietraject verloopt 
adequaat en werkhervatting is 
in zicht 

• Cliënt heeft voldoende gebruik 
gemaakt van de re-
integratiemogelijkheden 

• Cliënt heeft vroegtijdig 
gesprekken gehad met re-
integratie adviseurs   

• Reactivering is vroegtijdig 
gestart en vindt stapsgewijze 
plaats 

3. MOTIVATIE T.A.V. 
WERKHERVATTING 
 
(gedrag, opvattingen of acties 
van de cliënt gericht op re-
integratie) 
 

• Cliënt heeft in de afgelopen zes 
maanden activiteiten 
ondernomen gericht op 
werkhervatting (bijv.gesprekken 
met bedrijfsarts, re-
integratiebegeleider, jobcoach, 
opleiding/cursus gevolgd, etc) 
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Is cliënt gemotiveerd om te 
hervatten? 

• Cliënt is van plan om de 
komende maanden te 
hervatten/naar werk te gaan 
zoeken 

• Cliënt is bereid om concessies te 
doen om weer te gaan werken 
(andere functie, langere 
reistijden, lagere functie, minder 
salaris, etc ) 

• Cliënt geeft aan zijn werk erg te 
missen 
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