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Desiree Wierper, verzekeringsarts 
Medisch directeur Ergatis 

Beoordeling van  
psychische belastbaarheid en 

leefstijlinterventies voor 
 duurzame inzetbaarheid 



Wat zien we gebeuren?  

●  2016: Autoriteit persoonsgegevens 

●  2018: Alg. verordening gegevensverwerking AVG 

à “Hoe begeleiden zonder wat te mogen vragen? “ 

●  Vergrijzing en latere pensioenleeftijd 

●  Ongezonde leefstijl en overgewicht 

●  Meer prikkels 

●  Meer psychische klachten en m.n. Burnout en Stress 

●  Diagnose = pincode voor vergoeding 
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Wat doet Ergatis?  

Benadering vanuit positieve gezondheid!  

●  Eigen regie in het omgaan met de fysieke, sociale en 
emotionele uitdagingen  

●  Niet onnodig patiënten van mensen maken/eerlijke 
diagnose/geen upcoding: problemen anders 
oplossen 

●  Nadruk op gezond gedrag: Voorkomen van 
inactiviteit, onnodige/verkeerde medicatie of te zware 
behandeling in GGZ 
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Casus ‘zoals zo vele’ 
Dhr. B. 37 jaar. Consultant. 

AO sinds 9 maanden t.g.v. psychische klachten 
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In gesprek met de bedrijfsarts 
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Dynamiek van stress 
Het effect van coping, aanpassingsvaardigheden 

en persoonlijke eigenschappen  
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Hoe stelt de arts voor arbeid en 
gezondheid de belastbaarheid vast?  

Ø Anamnestisch en Heteroanamnestisch 

Ø Medische gegevens huisarts/behandelaar/
bedrijfsarts 

Ø Onafhankelijk onderzoek psychiater/klinisch 
psycholoog 

Ø Praktijktesten in FML lab: 
1. Coping/pers. kenmerken: PBO 
2. Cognitief: NPO 
3. Fysiek: FBO 
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Psychiater/klinisch psycholoog 
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Onafhankelijk consult/second opinion 
Wordt uitgevoerd om duidelijkheid te verkrijgen over de diagnose/behandeling/
prognose  
  
 ●  Wat is de diagnose? 

●  Wordt de ziekte adequaat behandeld of is een interventie geïndiceerd? 

●  Wat is de prognose en spelen er herstelbelemmerende factoren waardoor vertraging 
kan ontstaan? 

●  Hoe kan recidief van de gezondheidsklachten en terugval in ziekteverzuim worden 
voorkomen? 

●  Is sprake van bijkomende problematiek zoals schulden, leefstijl, relatieproblematiek, 
arbeidsgerelateerde spanningen? 
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PBO 
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Psychisch belastbaarheidsonderzoek (PBO)  
Wordt uitgevoerd om mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van 
persoonlijk en sociaal functioneren te meten, en aandachtspunten te 
formuleren ten aanzien van passend werk om terugval c.q. verergering van 
klachten te voorkomen (duurzame inzetbaarheid).  
 

Beoordeling mentale veerkracht:  
 
* Vertrouwen in eigen kunnen   * Optimisme 
* Aanpassingsvermogen   * Copingflexibiliteit 
* Emotionaliteit     * Zelfreflectie 
* Zelfstandigheid    * Sociale vaardigheden.  
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PBO 
Waar krijgt u antwoord op? 
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•  Wat zijn relevante stressfactoren voor betrokkene in relatie tot werk 
en arbeidsomstandigheden? 
 

•  Heeft betrokkene een effectieve coping ten aanzien van de klachten 
en beperkingen? 
 

•  Van welk niveau van functioneren kan in de huidige situatie worden 
uitgegaan bij het vormgeven van passende arbeid? 
 

•  Wat zijn de overige aandachtspunten ten aanzien van het persoonlijk 
en sociaal functioneren van betrokkene in relatie tot herstel en re-
integratie? 
 

•  Is er bij terugkeer naar eigen werk/arbeidsomstandigheden (op termijn) 
sprake van een verhoogd risico op terugval in klachten? 
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Diagnose:  
overspanning 
adipositas 
beginnend metabool syndroom 
cave overmatig alcoholgebruik 
 
Behandeling?  
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Dynamiek van herstel 
Het effect van coping, aanpassingsvaardigheden 

en persoonlijke eigenschappen  

©Sitagre 2018 
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Samenhangende aanpak voor 
herstel van balans 
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Behandel	eventuele	onderliggende	psychische	stoornis(sen)	

Leer	de	stressoren	hanteren	

Breng	structuur	aan	in	
dag/week,	werk	en	gezin	

Gebruik	leefstijl	als	
medicijn	

Doseer	cognitieve	
	inspanning	
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Behandeling: Leefstijl/structuur/goede voeding/goed slaapritme/coaching 
 
Prognose: 3 maanden 
 
Herstelbelemmerende factoren: arbeidsmotivatie cq niet passende functie en 
spanning met werkgever, spanning met ex-partner, leefstijl, overgewicht, inactiviteit 
 
Hoe kan recidief van de gezondheidsklachten en terugval in ziekteverzuim 
worden voorkomen?  
Behandeling opvolgen en herstelbelemmerende factoren aandacht geven 
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Belastbaarheid?  
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FML bij spanningsklachten 
en burn-out 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren 

1.1 Vasthouden van de aandacht  

1.2 Verdelen van de aandacht 

1.3 Herinneren 

1.4 Inzicht in eigen kunnen 

1.5 Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

1.6 Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering) 

1.7 Handelingstempo 

1.8 Overige beperkingen in het persoonlijk functioneren 

1.9 Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid 

1.10 Overige bijzonderheden 
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FML bij spanningsklachten 
en burn-out 

1.9 Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid 

●  Nee, er gelden geen specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op volledig vóórgestructureerd werk: concrete enkelvoudige 
opdrachten 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op vaste, bekende werkwijzen (routineafhankelijk) 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk dat onder rechtstreeks toezicht (veelvuldig feedback) 
en/of onder intensieve begeleiding wordt uitgevoerd 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk waarbij hij niet wordt afgeleid door activiteiten van 
anderen 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op een voorspelbare werksituatie, kan niet flexibel inspelen op 
sterk wisselende uitvoeringsomstandigheden en/of taakinhoud 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op een werksituatie zonder veelvuldige storingen en 
onderbrekingen 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk zonder veelvuldige deadlines of productiepieken 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk waarin geen hoog handelingstempo vereist is 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk zonder verhoogd persoonlijk risico 

●  Ja, er gelden overige specifieke voorwaarden, namelijk 
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FML bij spanningsklachten 
en burn-out 

Rubriek 2. Sociaal functioneren 

2.1 Zien 

2.2 Horen 

2.3 Spreken 

2.4 Schrijven 

2.5 Lezen 

2.6 Emotionele problemen van anderen hanteren 

2.7 Eigen gevoelens uiten 

2.8 Omgaan met conflicten 

2.9 Samenwerken 

2.10 Vervoer 

2.11 Overige beperkingen in het sociaal functioneren 

2.12 Specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid 

2.13 Overige bijzonderheden 
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FML bij spanningsklachten 
en burn-out 

2.12 Specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid 

●  Nee, er gelden geen specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk waarin meestal weinig of geen rechtstreeks 
contact met klanten vereist is (sommige beroepen in de dienstverlening) 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk waarin meestal weinig of geen direct contact 
met patiënten of hulpbehoevenden vereist is (sommige beroepen in zorg- en 
hulpverlening) 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk waarin zo nodig kan worden teruggevallen op 
directe collega’s of leidinggevenden (géén solitaire functie) 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk waarin doorgaans geen direct contact met 
collega's vereist is 

●  Ja, de cliënt is aangewezen op werk dat geen leidinggevende aspecten bevat 

●  Ja, er gelden overige specifieke voorwaarden, namelijk 
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Stel dat dhr. B. de groene golfbeweging 
had gevolgd……… 
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Dhr. B. 37 jaar. Consultant. 

Sinds 9 maanden partner, getrouwd met 
Monique……  
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Take home messages 
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●  Gezond gedrag wordt beloond 

●  Meer prikkels? Meer ontspanning! 

●  Diagnose niet als pincode voor behandeling 

●  Vroege interventie helpt voor duurzame 
inzetbaarheid 

●  Z.s.m starten met gedragsinterventies zoals voeding/
leefstijl/slaap/roken etc 

●  Practise what you preach…… 
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Practise what you preach 
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Wij staan voor u klaar! 
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