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Zorgpad stress en burn-out
Informatiebrochure voor werkgevers

Psychosociale aandoeningen:
een ernstig gezondheidsprobleem
Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid vormt stress
het op één na meest voorkomende gezondheidsprobleem op de werkvloer1.
Psychosociale aandoeningen vormen een ernstig gezondheidsprobleem en
dragen bij aan de sterke toename van langdurige ziektes die we momenteel
vaststellen2.
Volgens een grootschalige bevraging van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV), heeft 12% van de Vlaamse werknemers last van acute
psychische vermoeidheidsproblemen. Deze werknemers zijn regelmatiger ziek,
overwegen sneller van werk te veranderen en vrezen niet te kunnen doorwerken
tot aan hun pensioen. Uiteindelijk kunnen deze klachten leiden tot een burn-out.3
Het is bijgevolg van groot belang dat u preventieve maatregelen neemt om
deze klachten te vermijden, dat u werk maakt van vroegtijdige detectie en dat u
de nodige ondersteuning voorziet bij ernstige klachten of uitval. Hiervoor is er
een goede afstemming nodig tussen de verschillende betrokken actoren.
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Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid
Advies Hoge Gezondheidsraad, Burn-out & Werk, 2017
Referentie: SERV-Stichting Innovatie & Arbeid, 2018 – meting 2016
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Het zorgpad stress en burn-out
Om u hierbij te ondersteunen werkte IDEWE een zorgpad uit voor werknemers
met stress of burn-out. Het zorgpad stelt de verschillende betrokkenen in staat
om te weten welke rol zij kunnen opnemen in de verschillende fases die eigen
zijn aan een burn-out.
In de onderstaande figuur ziet u de tijdslijn van dit zorgpad.

PERIODE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

PREVENTIE
REBOOST
PAPS: preventieve
veerkrachtgesprekken
(max. 3/jaar)

RELOAD
kortdurende
ondersteuning bij
overbelasting
(3 gesprekken)

BURN-OUT
LG : contactname met
werknemer

WG: na 4 weken brief
mogelijkheid bezoek
voorafgaand aan
werkhervatting AA

RUST
Burn-outcoaching of
begeleiding

AA: bezoek voorafgaand aan w

AA en AV:
Spontane consultatie/
PGB gericht:
Psychosociale
barometer + eventueel
doorverwijzing PAPS
voor verdere screening
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HERSTEL
Burn-outcoaching of
begeleiding

werkhervatting

AA:
Re-integratietraject
(RIT)

HERVALPREVENTIE

RE-INTEGRATIE
Burn-outcoaching of
begeleiding

Nazorg burn-outcoaching of begeleiding

AA: werkhervattingsonderzoek

AA:
2 opvolgconsultaties
tijdens de
eerste 3 maanden
na terugkeer

AA: werkpostbezoek of
voorbereidend overleg
met LG of HR


Advies
werkpostbezoek
psychosociaal
advies

RECONNECT
3 gesprekken door PAPS voor, tijdens en na terugkeer
met focus op herconnecteren met het team en de
leidinggevende

AA: arbeidsarts
AV: arbeidsverpleegkundige
PGB: periodieke gezondheidsbeoordeling
PAPS: preventieadviseur psychosociale aspecten
LG: leidinggevende

WG: werkgever
RIT: re-integratietraject
SC: spontane consultatie
HR: human resources
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1. Preventie
Uw werknemer of de behandelend arts (met akkoord van
de werknemer) kan een spontane raadpleging vragen bij
de arbeidsarts.

Preventie

In overleg met u als werkgever kunnen gerichte
onderzoeken aan de hand van de psychosociale barometer voorzien
worden. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar psychosociale klachten
en problemen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst met 20 vragen die
psychosociale krachten en klachten weergeeft: bevlogenheid, stressklachten,
overspanning, burn-out, depressie, angst, conflict, ongewenst gedrag op het
werk en copingstijlen. In een kort gesprek overloopt de arts of gespecialiseerde
verpleegkundige de resultaten en motiveert hij uw werknemer om de problemen
aan te pakken en wat goed gaat te versterken. Indien nodig kan uw werknemer
worden doorverwezen naar de preventie
adviseur psychosociale aspecten.
Als u uw werknemers preventief wilt sensibiliseren en laten reflecteren over
de eigen veerkracht en zelfzorg, kunt u hen reboost-gesprekken door een
gespecialiseerde preventieadviseur aanbieden. Bij signalen van overspanning
kunt u uw werknemers een kortdurend ondersteuningstraject door een
gespecialiseerde preventieadviseur aanbieden (reload-traject). Zo’n ondersteuningstraject kan ook op vraag van uw werknemer zelf of op vraag van u
als werkgever. U moet altijd een mandaat geven om het traject op te starten.
Idealiter laat u deze individuele ondersteuning aanvullen door workshops of
groepsbegeleiding om de veerkracht binnen het team te bespreken. Ook onze
e-learningtool Stressbalancer ondersteunt zulke individuele trajecten.

6

ZORGPAD STRESS EN BURN-OUT

Burn-out

2. Burn-out
Wanneer uw werknemer in ziekteverlof is, is het belangrijk dat de leiding
gevende contact houdt. Contact met de leidinggevende verlaagt immers de
drempel om terug te keren naar het werk. De leidinggevende spreekt dan
verder met de werknemer af hoe hij contact wil houden. De leidinggevende
kan de werknemer met burn-out ook aanmoedigen om de arbeidsarts of de
preventieadviseur psychosociale aspecten te raadplegen. Werknemers weten
vaak niet dat ze recht hebben op een bezoek voorafgaand aan werkhervatting
bij de arbeidsarts of dat de mogelijkheid bestaat om tijdens het ziekteverlof al
een gesprek te hebben met een preventieadviseur psychosociale aspecten. De
werkgever is zelfs verplicht om al dan niet onderworpen werknemers te informeren over hun recht op dit bezoek.
Bij langdurige afwezigheid kunt u bijvoorbeeld een brief sturen aan de
werknemer waarin hij wordt gewezen op de mogelijkheid om langs te gaan bij
de arbeidsarts.
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Rust

Herstel

3. Rust en herstel
Tijdens de fase waarin rust en herstel vooropstaan, krijgt uw werknemer idealiter
begeleiding of coaching van een gespecialiseerde hulpverlener of coach.
Tijdens het herstel kan uw werknemer terecht bij de arbeidsarts voor een bezoek
voorafgaand aan de werkhervatting. Dit bezoek stelt de arts in staat om samen
met uw werknemer te evalueren of er voldoende herstel is om het werk te hervatten,
het laat ruimte om de behandelende arts/coach/therapeut te contacteren en het
maakt een overleg met de leidinggevende of werkgever mogelijk.
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Als de werknemer eraan toe is, kan de arbeidsarts hierbij ook eventueel
doorverwijzen naar de preventieadviseur psychosociale aspecten voor een
reconnect-traject. De doelstellingen van dit traject zijn:
• de werkhervatting in de fase van re-integratie voorbereiden en optimaliseren;
• terugval voorkomen;
• de afstemming tussen de werkgever of leidinggevende en de werknemer
optimaliseren.
In deze fase kan naast een informeel traject ook een formeel re-integratietraject
(RIT) worden opgestart. Dit traject heeft als doel om (langdurig) arbeidsongeschikte
werknemers te begeleiden en te helpen om (eventueel gradueel en met
aanpassingen) het werk te hervatten.
Een aanvraag om een re-integratietraject op te starten kan komen van:
• de betrokken werknemer of zijn behandelend arts;
• de adviserend arts van de mutualiteit;
• de werkgever (als de werknemer > 4 maanden arbeidsongeschikt is of als
hij beschikt over een attest van de behandelend arts dat de betrokkene
definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk).

Tijdens de re-integratiebeoordeling gaat de preventieadviseur-arbeidsarts
na of uw werknemer al dan niet op termijn het overeengekomen werk kan
hervatten (zo nodig met aanpassing van de werkpost). Hij onderzoekt de
mogelijkheden voor re-integratie op basis van de arbeidsvereisten en
-capaciteiten.
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Re-integratie

Hervalpreventie

4. Re-integratie en hervalpreventie
4.1 Werkhervattingsonderzoek bij de arbeidsarts
Iedere werknemer die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht moet, na
een periode van minstens 4 weken ongeschiktheid naar de arbeidsarts voor
een gezondheidstoezicht in het kader van werkhervatting. Dit onderzoek vindt
plaats ten vroegste op de 1ste werkdag en ten laatste op de 10de werkdag na de
werkhervatting. Met toestemming van de werknemer kan de arbeidsarts contact
opnemen met de behandelend arts, coach of adviserend arts.
4.2 Werkpostbezoek arbeidsarts of voorbereidend overleg
Een voorbereidend overleg tussen arbeidsarts, werknemer en werkgever kan nuttig
zijn om de integratie optimaal voor te bereiden. Samen zoeken we naar een realistische invulling van het takenpakket waarbij we rekening houden met alle betrokken
partijen. Ook een stukje psycho-educatie kan deel uitmaken van zo’n overleg.
De preventieadviseur psychosociale aspecten kan de re-integratie van uw
werknemer voorbereiden en ondersteunen in een reconnect-traject.
4.3 Opvolgconsultaties bij de arbeidsarts
Werknemers die lange tijd afwezig geweest zijn na burn-out zitten vaak met
onzekerheden en vragen als ze het werk hervat hebben. Het is niet abnormaal dat
een aantal klachten tijdelijk terug de kop opsteken. De arbeidsarts speelt dan ook
een belangrijke rol in het verder begeleiden van uw werknemer na werkhervatting.
De arts bevraagt hoe de werknemer zich fysiek en mentaal voelt, geeft duiding
bij symptomen of klachten, onderhoudt het contact met de leidinggevende en
behandelende arts/coach/therapeut of preventieadviseur psychosociale aspecten.
Idealiter voorziet ook de burn-outcoach nazorg zodat de werknemer tijdens de
eerste periode van de werkhervatting ondersteund blijft en de nodige opvolging
krijgt.
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Individuele kortdurende ondersteuningstrajecten
veerkracht
IDEWE voorziet verschillende kortdurende ondersteuningstrajecten die elk hun
plaats hebben binnen dit zorgpad. Preventief kan een reboost-traject of een
reload-traject voorzien worden. Bij een reboost-traject heeft de werknemer
nog geen klachten en ondersteunen we hem preventief in het behouden van de
veerkracht. Bij een reload-traject heeft de werknemer nog geen burn-out maar
wel al overspanningsklachten en kan hij ondersteund worden om te voorkomen
dat hij een burn-out krijgt.
Bij een reconnect-traject ondersteunen we een werknemer die al in ziekteverlof
is door burn-out en die begeleiding nodig heeft bij de terugkeer naar het werk.
In dit traject ondersteunen we ook het team.
De arbeidsarts en de preventieadviseur psychosociale aspecten stemmen
voorafgaand aan en tijdens deze trajecten goed met elkaar af. De invulling van
het traject hangt af van de hulpvraag en het doel van de begeleiding.

1. Reboost-gesprekken
(individueel of in teamverband)
Als u uw werknemers duurzaam wilt inzetten in hun job zodat ze gezond, vitaal
en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven, kunt u hen aanmoedigen om
af en toe stil te staan bij hun eigen veerkracht en hoe ze in hun job staan.
Onze preventieadviseur psychosociale aspecten helpt hen hierbij tijdens een
reboost-traject.
We onderscheiden twee soorten reboost-gesprekken:
• reboost-gesprekken met individuele werknemers waarin we inzoomen op
de wisselwerking tussen de eigen balans van veerkracht en de jobcontext;
• reboost-gesprekken voor teams waarin het team geprikkeld wordt om
elementen van de collectieve arbeidsethos en werkplanning kritisch te
bekijken en mogelijk bij te sturen naar een grotere teamveerkracht.
Een combinatie van beide gesprekken is mogelijk.
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1.1 Individuele reboost-gesprekken
U kunt onze preventieadviseur psychosociale aspecten inschakelen voor
reboost-gesprekken. Idealiter worden er 2 tot 3 gesprekken per jaar ingepland
zodat opvolging voorzien kan worden.
Wat zijn de doelstellingen van deze gesprekken?
• zelfreflectie over de zelfzorg en veerkracht van de werknemer in zijn job
bevorderen;
• bewustwording van de eigen hulpbronnen en de hinderpalen bij het
uitoefenen van de job;
• bewustwording van eventuele nood aan bijkomende steun of hulpmiddelen
van collega’s of leidinggevende, en hoe dit zelf bespreekbaar te maken;
• vermijden van langdurige overbelasting in het werk.
Voor wie zijn deze gesprekken?
• voor werknemers in een emotioneel belastende job;
• voor werknemers die het zinvol vinden om bij wijze van persoonlijk
onderhoud af en toe eens te reflecteren over de eigen veerkracht in de job;
• voor leidinggevenden vanuit hun rol als go-between.
Praktisch
• Het initiatief gaat uit van de werknemer of leidinggevende.
• De leidinggevende is op de hoogte van de geplande momenten en helpt
die vrij te maken.
• Tijdsbesteding: 2 (tot 3 keer) 2 uur per gesprek gespreid over een jaar.
Hoe wordt de informatie teruggekoppeld?
Alleen de betrokken werknemer koppelt de informatie terug.
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1.2 Reboost-gesprekken voor teams
De preventieadviseur psychosociale aspecten kan als begeleider worden
gevraagd voor reboost-gesprekken met een team. Idealiter worden er 2 sessies
per jaar ingepland zodat de opvolging voorzien kan worden.
Wat zijn de doelstellingen van deze gesprekken?
• de uitwisseling over gezondmakende en belastende werkgewoontes in het
team bevorderen;
• zich bewust worden van de signalen van overbelasting bij collega’s en hoe
hiermee vroegtijdig omgaan;
• mogelijke ondersteuning uit andere diensten van de organisatie concreet
maken en afspreken hoe deze te verkennen met de andere diensten;
• langdurige overbelasting van het team en verstarring in de teamsamenwerking vermijden.
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Voor wie zijn deze gesprekken?
• voor teams die zoeken naar concrete manieren om hun collectieve draagkracht en veerkracht te vergroten in de context van de grotere organisatie,
inclusief hun leidinggevende;
• voor teams die recent te maken hebben (gehad) met uitgeputte werknemers,
inclusief hun leidinggevende;
• voor teams met een emotioneel belastend takenpakket, inclusief hun
leidinggevende.
Praktisch
• Het initiatief gaat uit van het team samen met de leidinggevende.
• Tijdsbesteding: 2 keer 1 halve dag gespreid over een jaar.
Hoe wordt de informatie teruggekoppeld?
Alleen het betrokken team en de leidinggevende koppelen informatie terug.
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2. Reload-gesprekken
IDEWE biedt voor werknemers met signalen van langdurige overbelasting in
het werk een kortdurend ondersteuningstraject aan bij de preventieadviseur
psychosociale aspecten aan de hand van het driegesprekkenmodel (reloadtraject). In overleg met de werknemer betrekken we de leidinggevende zowel
bij de opstart als bij de afronding van de begeleiding. Ook leidinggevenden
coachen we om een werknemer met overbelasting te ondersteunen.
Wat zijn de doelstellingen van deze gesprekken?
• inzicht verwerven in de oorzaken van langdurige overbelasting in het werk;
• hulpmiddelen verkennen om het gevoel van controle te vergroten en om
terug meer energiegevers te krijgen in het werk;
• een gesprek over hulpmiddelen met de leidinggevende voorbereiden;
• vermijden dat een werknemer volledig uitgeput raakt en uitvalt;
• indien nodig doorverwijzen naar meer intensieve, langdurige begeleiding of
heroriëntatie.
Voor wie zijn deze gesprekken?
• voor werknemers die, in vergelijking met vroeger, in hun taakuitvoering of in
hun collegiaal gedrag blijk geven van overspanning;
• voor werknemers die ziek dreigen te worden naar aanleiding van vermoedelijk
werkgebonden oorzaken.
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Praktisch:
• Het initiatief gaat uit van de werknemer of van de leidinggevende.
• De leidinggevende deelt zowel aan de preventieadviseur als aan de
werknemer mee welke signalen van overbelasting zichtbaar zijn in het
functioneren van de werknemer (taakgericht en in de samenwerking) en
welke werkgebonden elementen in rekening kunnen gebracht worden.
• Tijdsbesteding: 3 werksessies van 2 uur, over een periode van 2 maanden.
Eventueel 1 opvolgingssessie binnen de 6 maanden.
• We voorzien een traject van maximaal 10 uur.
• Eventueel kan de leidinggevende afstemmen met het betrokken team.
• De leidinggevende is op de hoogte van de geplande momenten en helpt
die vrij te maken.
Hoe wordt de informatie teruggekoppeld?
• aan de leidinggevende: voorbereid door de werknemer en de preventie
adviseur;
• zo mogelijk in een gezamenlijk gesprek met de leidinggevende.
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3. Reconnect-gesprekken
Eén van uw werknemers is een tijdje in ziekteverlof geweest door werkgebonden
chronische overbelasting of burn-out. Om de re-integratie naar de werkvloer zo
vlot mogelijk te laten verlopen bieden we voor deze werknemer en het team een
reconnect-traject aan.
Wat zijn de doelstellingen van deze gesprekken?
• de werkhervatting al voorbereiden tijdens de ziekteperiode;
• beschermende maatregelen in de taakuitvoering en in de samenwerking
met collega’s plannen in samenspraak met de leidinggevende;
• de nood aan een geleidelijke opbouw van het werk nagaan (in samenspraak
met de arbeidsarts);
• informatie voorzien voor het team over de conditie en de hulpmiddelen bij
werkhervatting (Wat kunnen zij verwachten?);
• hervalpreventie: afspraken maken over kritische signalen en hoe ze te hanteren;
• de afstemming tussen werkgever/leidinggevende, werknemer en collega’s
optimaliseren.
Voor wie zijn deze gesprekken?
• voor werknemers die langer dan 3 maanden ziek zijn door werkgebonden
chronische overbelasting;
• voor werknemers die overtuigd zijn dat ze de job willen hervatten, maar die
een ernstige drempel ervaren en hiervoor hulp zoeken.
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Praktisch:
• Het initiatief gaat uit van de werknemer of van de leidinggevende. Ook
een preventieadviseur arbeidsarts, een arbeidspsycholoog of een interne
vertrouwenspersoon kan de werknemer op de hoogte brengen van de
mogelijkheid van dit traject.
• De leidinggevende of andere aanmelder deelt zowel aan de preventie
adviseur als aan de werknemer mee welke signalen van overbelasting in
het functioneren van de werknemer zichtbaar waren voordat de werknemer
ziek werd (taakgericht en in de samenwerking) en welke werkgebonden
elementen in rekening kunnen gebracht worden.
• Tijdsbesteding: 3 werksessies van 2 uur, over een periode van 2 maanden.
Eventueel 1 opvolgingssessie binnen de 6 maanden.
• We voorzien een traject van maximaal 10 uur.
• Eventueel kan de leidinggevende afstemmen met het betrokken team.
Hoe wordt de informatie teruggekoppeld?
• aan de leidinggevende: voorbereid door de werknemer en de preventie
adviseur;
• zo mogelijk in een gezamenlijk gesprek met de leidinggevende.
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Vertrouwelijkheid
De informatie die uw werknemer deelt tijdens een gesprek met de arbeidsarts
of de preventieadviseur psychosociale aspecten wordt altijd vertrouwelijk
behandeld. In overleg met uw werknemer bepalen we welke informatie gedeeld
kan worden met u als werkgever, met de leidinggevende of met hrm. We
proberen wel om zoveel mogelijk de leidinggevende te betrekken en stimuleren een open communicatie, altijd met respect voor de vertrouwelijkheid en
het beroepsgeheim.
De arbeidsarts en de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen onder
gedeeld beroepsgeheim informatie uitwisselen die van belang is voor het
herstel of de ondersteuning van uw werknemer. Hiervoor vragen we ook de
toestemming aan uw werknemer.
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REGIONALE KANTOREN GROEP IDEWE
Contacteer ons - Wij helpen u graag verder!
Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
brussel@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
leuven@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Charleroi
Tel. 071 92 74 60
charleroi@idewe.be

Liège
Tel. 04 224 76 43
liege@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Centrale diensten:
IDEWE vzw
Tel. 016 39 04 11
info@idewe.be

IBEVE vzw
Tel. 016 39 04 90
info@ibeve.be

www.idewe.be | info@idewe.be
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