
Colloquium - Brussel, 21 maart 2016

Werkhervatting na een langdurige 
ziekte: hoe pak je dit aan?

Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg

Uit onderzoek blijkt dat het aantal langdurig afwezigen wegens ziekte in stij-
gende lijn gaat. Psychische stoornissen (zoals burn-out) en aandoeningen 
van het bewegingsapparaat (zoals rugpijn) zijn vaak de hoofdoorzaken. 

Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij het 
werk succesvol hervat in dezelfde onderneming. Dit eist privé, voor de on-
derneming en ook maatschappelijk een zware tol. Zowel voor de betrok-
kene zelf als voor de onderneming is het daarom belangrijk om aandacht 
te hebben voor een goede begeleiding en een hervattingstraject op maat 
van de werknemer. 

Tijdens dit tweetalig colloquium bekijken we naast de cijfers ook de con-
crete aanpak. Ter preventie van langdurige afwezigheid is een beleid ge-
richt op werkhervatting essentieel. Dit speelt in op de belemmerende facto-
ren en zal mogelijkheden tot een vlotte werkhervatting creëren.

Goede praktijken en cases worden voorgesteld en verschillende standpun-
ten worden vanuit een multidisciplinaire invalshoek toegelicht (medisch, 
psychologisch, ergonomisch ...) .

Programma
9u00 Socio-professionele re-integratie gekaderd binnen de context en 

cijfers van het RIZIV over arbeidsgeschiktheid tussen 2010 en 
2015. Jean Alves, verantwoordelijke van het departement  
«Socio-professionele re-integratie» van het RIZIV (F)

9u30 Werkhervatting na een langdurige afwezigheid om medische redenen: 
voorstelling van de brochures van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal overleg. Katrien Bruyninx, Preventieadviseur 
Psychosociale Aspecten, IDEWE (N)

10u00	 Koffiepauze
10u30 Voorstelling van een goede praktijk: BRUG- interventie (Borstkanker 

Reintegratie vanUit Gezondheidszorg) Virga Jesseziekenhuis in 
Hasselt. Huget Désiron, eur.ergonome - ergotherapeute Centre for 
Environment & Health, KULeuven / PXL Hasselt / ACT Desiron (N)

11u00 Standpunt van een arbeidspsycholoog. Pascal Denhaerinck, 
Directeur Stratégique CESI (F)

11u30 Wat kan de klinisch psycholoog betekenen in het herstel en de 
re-integratie van personen met werkgerelateerde problemen? 
Tine Daeseleire, The Human Link (N) 

12u15 Lunch
13u00 Voorstelling van de prijzen van de Hoge Raad voor Preventie en 

Bescherming op het Werk 2016 over werkhervatting na langdurige 
afwezigheid: 
• Eerste prijs: “Délivrance”, dakwerkbedrijf Isotoit-Isoplast SA. (F)
• Tweede prijs: “Cellule H”, Luiks ziekenhuis Citadelle. (F)
Prijsuitreiking

13u40 Panelgesprek op basis van twee praktijkvoorbeelden met:
Voorzitter: Dr. Delsaux Valentine, Arbeidsgeneesheer
• Jean Alves, verantwoordelijke van het departement

«Socio-professionele re-integratie» van het RIZIV (F)
• Tine Daeseleire, klinisch psycholoog, The Human Link (N)
• Pascal Denhaerinck, arbeidspsycholoog,

Directeur Stratégique CESI (F))
• Dr. Jan Vandenbergen, Adviserend Geneesheer,

Landsbond Christelijke Mutualiteiten (N)
• Huget Désiron, eur.ergonome – ergotherapeute,

Centre for Environment & Health, KULeuven (N)
15u30 Vraag & antwoord
16u00 Afsluiting

Inschrijving
Inschrijven is verplicht via elektronische weg tegen ten laatste 16 maart 2016: 
http://www.beswic.be/nl/event_calendar/FOD_WASO_21_03_2016

Prijs: 15 euro
De deelnameprijs is €15, lunch inbegrepen. Voor leden van VOCAP en 
APTO is deelname gratis. 

Organisatie:
• Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie-

VOCAP vzw
• Association des Psychologues du Travail et des Organisations – APTO asbl
• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie

Humanisering van de Arbeid

Bezoek onze websites:
www.respectophetwerk.be
www.beswic.be
www.werk.belgie.be

Doelgroep
Organisatie-, consumenten-en arbeidspsychologen, klinisch psychologen, 
leidinggevenden, HR-medewerkers, preventieadviseurs.

Datum en plaats
21 maart 2016 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
(De FOD Werkgelegenheid bevindt zich op 30m van het NMBS-station 
Brussel Zuid, recht tegenover de uitgang Hortaplein. Onder het gebouwen-
complex is een betaalparking.)

Inlichtingen
Nadia Corryn
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel
Nadia.corryn@werk.belgie.be
Tel: 02/233 45 60

www.apto.be
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