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• Waarom een KB re-integratie ? 

• Het nieuwe KB 

• Resultaten van het eerste jaar re-integreren 

• De plaats van re-integratie binnen de 

arbeidsgeneeskunde 

• Conclusie 

 

RE-INTEGRATIE 



- 194.280 

+ 157.935 

-36.345 



Jaar 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 204.397 269.499 283.542 299.408 321.573 346.971 366.293 

+/- +4,48% +5,21% +5,60% +7,40% +7,90% +5,57% 

EVOLUTIE INVALIDEN (RIZIV) 



EVOLUTIE INVALIDEN I.F.V. GESLACHT (RIZIV) 



2010 2014 

Psychisch 88.535 112.648 

Locomotorisch 69.583 94.884 

Ongevallen, 
vergiftigingen, 

gezwellen, zenuw- en 
zintuigen, 

hartvaatstelsel 

15 à 19.000 +/- 19.000 

EVOLUTIE INVALIDEN (RIZIV) 



EVOLUTIE INVALIDEN: PSYCHISCHE AANDOENINGEN 

(RIZIV) 

Arb - M Arb - V Bed - M Bed - V 

2006 25.368 23.063 6.933 15.469 

2015 39.589 42.715 10.376 30.145 

+/- 56,06% 85,21% 49,66% 94,87% 



EVOLUTIE INVALIDEN: LOCOMOTORISCHE AANDOENINGEN 

(RIZIV) 

Arb - M Arb - V Bed - M Bed - V 

2006 26.733 18.325 2.650 7.730 

2015 40.091 42.765 3.934 18.181 

+/- 49,97% 133,33% 48,45% 135,20% 
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RE-INTEGRATIE 



KB Gezondheidstoezicht (KB 28/05/2003) 
 

• Mogelijkheden tot re-integratie 

• Alleen op initiatief van WN 

• Bij definitieve ongeschiktheid uitgeschreven 
door behandelend geneesheer 

• Weinig specificaties over vorm of inhoud 

 

WAT WAS ER AL? 



WAT IS NIEUW? 

 • KB Re-integratie (KB 28/10/2016 - BS 
24/11/2016) 

• KB tot wijziging van het KB van 03/07/1996 tot 
uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat 
de sociaalprofessionele re-integratie betreft (KB 
08/11/2016 - BS 24/11/2016)  

• Wet houdende diverse bepalingen inzake 
arbeidsrecht in het kader van 
arbeidsongeschiktheid (Wet van 20/12/2016 – 
BS 30/12/2016)  

• … 
 

 
 



KB RE-INTEGRATIE (KB 24/11/2016):  

DOELSTELLING 

• Tijdelijk aangepast of ander werk (in 
afwachting van het opnieuw uitoefenen van 
het overeengekomen werk) 

• Definitief aangepast of ander werk (indien de 
werknemer definitief ongeschikt is voor het 
uitoefenen van zijn overeengekomen werk) 



KB RE-INTEGRATIE: OPPORTUNITEITEN 

• Meer mogelijkheden tot re-integratie 

• Duidelijke procedures (stappen en termijnen) 

• Motiveringsplicht (zowel voor WG als voor 
WN) 

• Overleg tussen de betrokken partijen 

• Collectief re-integratiebeleid in de 
onderneming (rol van CPBW) 



KB RE-INTEGRATIE: BEPERKINGEN 

• Voor arbeidsongeschikte werknemers (niet 
voor ‘actieve’ werknemers) 

• Tijdsbeperkingen 

• Niet voor arbeidsongevallen 

• Niet voor beroepsziekten 

• Geen verplichtingen – geen sancties 

• Communicatie enkel met toestemming van WN  



Arbeids-
ongeschikte 
werknemer 

Werkgever 

PA-AG 

Adv. 
Geneesheer 
Mutualiteit 

Behandelend 
geneesheer 

WN-vertegen-
woordiging 

Andere PA 

RIZIV-RVA 

Collega’s 



RE-INTEGRATIETRAJECT: STAPPEN 

Stap 1: De opstart van een re-integratietraject: wie en wanneer? 

Stap 2: De beoordeling door de PA-AG 

Stap 3: Beslissing van de PA-AG 

Stap 4: Re-integratieplan door de WG 

Stap 5: Antwoord van de WN 

Stap 6: Beroepsmogelijkheden voor de definitief ongeschikt 
verklaarde werknemer 



 
STAP 1: DE OPSTART VAN EEN RE-INTEGRATIETRAJECT: 

WIE EN WANNEER? 

 • WN (of zijn behandelend geneesheer - mits akkoord WN) 

 Vanaf 1ste dag ziekteverlof 

• Adv. geneesheer mutualiteit 
 Quick scan 2de maand ziekteverlof 

• WG 
 Vanaf 4de maand onafgebroken ziekteverlof 
 Vanaf 1/1/2017: voor afwezigheden begonnen na 1/1/2016 
 Vanaf 1/1/2018: ook afwezigheden begonnen vóór 1/1/2016 
 Uitzondering: vanaf het ogenblik dat de werknemer aan de 

werkgever een attest van zijn behandelend geneesheer 
bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het 
overeengekomen werk uit te voeren blijkt; 

 



STAP 2: 

BEOORDELING DOOR DE ARBEIDSGENEESHEER  

 
• Kan de WN op termijn het overeengekomen werk of een 

aangepast werk terug uitoefenen? 

• Wat zijn de re-integratiemogelijkheden van de WN? 

• Overleg met (mits toestemming van de WN) 

 behandelend geneesheer  

 adviserend geneesheer  

 andere preventieadviseurs 

 andere personen die kunnen bijdragen tot een 
succesvolle re-integratie; 

• Onderzoekt de werkpost of de werkomgeving van de WN; 

• Maakt een verslag van zijn bevindingen. 
 

 

 



STAP 3: 

BESLISSING VAN DE ARBEIDSGENEESHEER 
 

• A: overeengekomen werk (desgevallend aangepast) op termijn 
mogelijk, in afwachting kan tijdelijk aangepast of ander werk 
 AG legt modaliteiten vast 
 AG herbekijkt op een door hem vast te stellen tijdstip 

•  B: overeengekomen werk op termijn mogelijk, in afwachting niet 
mogelijk tijdelijk aangepast of ander werk 
 AG herbekijkt op een door hem vast te stellen tijdstip 

• C: overeengekomen werk definitief niet meer mogelijk, wel 
aangepast of ander werk 
 AG legt modaliteiten vast 

• D: overeengekomen werk definitief niet meer mogelijk, geen 
aangepast of ander werk mogelijk 
 

• E: om medische redenen is het nog niet opportuun om een re-
integratietraject te starten 
 Niet mogelijk indien initiatief van adv. geneesheer 

 
 



STAP 4: 

RE-INTEGRATIEPLAN DOOR DE WERKGEVER 
 

• A: overeengekomen werk op termijn mogelijk, in afwachting kan 
tijdelijk aangepast of ander werk 

Start: na ontvangst van verslag AG 
Einde: binnen de 55 werkdagen 

 
•  B: overeengekomen werk op termijn mogelijk, in afwachting niet 

mogelijk tijdelijk aangepast of ander werk 
 

• C: overeengekomen werk definitief niet meer mogelijk, wel 
aangepast of ander werk 

 Start: na verstrijken termijn voor instellen beroep of na ontvangst 
van resultaat beroepsprocedure 
Einde: binnen de 12 maanden 

 
• D: overeengekomen werk definitief niet meer mogelijk, geen 

aangepast of ander werk mogelijk 
 

• E: om medische redenen is het nog niet opportuun om een re-
integratietraject te starten 
 



STAP 4: 

RE-INTEGRATIEPLAN DOOR DE WERKGEVER 

• Taak van de WG 

• In overleg met: 

 WN 

 PA-AG 

 Adviserend geneesheer mutualiteit (progressieve 
werkhervatting) 

 Andere personen die kunnen bijdragen in het 
slagen van de re-integratie 

 



STAP 4: 

RE-INTEGRATIEPLAN DOOR DE WERKGEVER 

• een omschrijving van de redelijke aanpassingen van 
de werkpost 

• een omschrijving van het aangepast werk (inhoud, 
volume, uurrooster en eventuele progressiviteit) 

• een omschrijving van het ander werk (inhoud, 
volume, uurrooster en eventuele progressiviteit) 

• de aard van de eventueel te volgen opleiding om het 
aangepast of het ander werk te kunnen uitvoeren 

• de geldigheidsduur van het re-integratieplan 

• beslissing adviserend geneesheer 

 



STAP 4: 

RE-INTEGRATIEPLAN DOOR DE WERKGEVER 

 

WG maakt geen re-integratieplan op (technisch of objectief 

onmogelijk of om gegronde redenen niet te eisen): 

 

 motiveert deze beslissing in een verslag; 

 bezorgt dit verslag aan de WN en de PA-AG 

• binnen dezelfde termijnen als die van toepassing zijn als hij wel 

een plan maakt (55 dagen of 12 maanden) 

 houdt het verslag ter beschikking  van de toezichthoudende 

ambtenaren. 



HET RE-INTEGRATIEPLAN: AANPASSINGEN AAN DE 

WERKPOST 

• Aangepast meubilair: sta-stoel , zit-sta tafel 

• Braille leesregel 

• Audioapparatuur 

• … 

 



HET RE-INTEGRATIEPLAN: AANGEPASTE WERKUREN - 

SHIFTEN 

• Geen nachtpost 
• Geen wisselende shiften 
• Vaste shift 
• Progressieve werkhervatting (adviserend 

geneesheer mutualiteit)  
• Minder uren per dag 
• Minder dagen per week 

• Aangepaste pauzes (medicatie – insuline…) 
• Aangepaste uren (later beginnen…) 
• … 



HET RE-INTEGRATIEPLAN: AANPASSING VAN DE TAKEN 

• Schoudersparend, rugsparend, xxxsparend 
werk 

• Minder taken – andere taken 

• Jobrotatie 

• … 



HET RE-INTEGRATIEPLAN: TRAINING – SCHOLING 

• Training m.b.t. een nieuwe job 

• Fysiek (revalidatie) 

• Rugschool 

• Beeldschermwerk 

• Psychisch 

• Stress 

• Agressie 

• Sociaal 



HET RE-INTEGRATIEPLAN: ARBEIDSVOORWAARDEN 

• Telewerk 

• Met voorzieningen 

• Zonder voorzieningen 



WAT ZIJN ‘REDELIJKE’ AANPASSINGEN 

• In de beoordeling van de redelijkheid moet rekening 
gehouden worden met:  

 de kosten 

 de beschikbare ondersteuningsmaatregelen 

 de impact op de organisatie 

 de voorziene frequentie en duur 

 de impact van de aanpassing op de omgeving en de 
andere werknemers 

 het al dan niet voorhanden zijn van alternatieven. 

 

 

 

 

Bron: Unia 



STAP 5:  
ANTWOORD VAN DE WERKNEMER OP HET 

RE-INTEGRATIEPLAN 

• Binnen een termijn van 5 werkdagen na 
ontvangst van het re-integratieplan deelt de 
WN zijn beslissing mee aan de WG 

 Indien hij instemt met het plan tekent hij 
voor akkoord; 

 indien hij niet instemt met het plan 

motiveert hij zijn beslissing van weigering. 

 



STAP 6:  
BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR DE DEFINITIEF ONGESCHIKT 

VERKLAARDE WERKNEMER 

 

• Binnen de 7 werkdagen nadat hij het formulier 

voor re-integratiebeoordeling heeft ontvangen; 

• Per aangetekende brief bij de bevoegde 

geneesheer sociaal inspecteur van de 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op 

het Werk; 

• De werknemer verwittigt ook de werkgever van 

dit beroep. 

 



STAP 6:  
BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR DE DEFINITIEF ONGESCHIKT 

VERKLAARDE WERKNEMER  

• Overleg 
 geneesheer sociaal inspecteur 
 AG 
 behandelend geneesheer (+ WN) 

• Beslissing bij meerderheid van stemmen 
 binnen de 31 werkdagen nadat het beroep bij 

de geneesheer sociaal inspecteur is 
binnengekomen 

• Beslissing 
 wordt opgenomen in een medisch verslag 
 door de aanwezige artsen ondertekend 
 bewaard in het gezondheidsdossier van de 

werknemer 



STAP 6:  
BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR DE DEFINITIEF ONGESCHIKT 

VERKLAARDE WERKNEMER  

• De geneesheer sociaal inspecteur: 
 deelt het resultaat van zijn beslissing 

onmiddellijk mee aan de werkgever en aan de 
werknemer 

• PA-AG: 
 herbekijkt het re-integratietraject (afhankelijk 

van de beslissing) 

• Tijdens een re-integratietraject: 
 werknemer kan slechts één keer de 

beroepsprocedure aanwenden 

• De verplaatsingskosten van de werknemer 
  ten laste van WG 



Rol van de 
werknemersvertegenwoordiging en het 

CPBW 
 

 
WN kan zich gedurende het ganse re-integratietraject 

laten bijstaan door een werknemers- of een 
vakbondsafgevaardigde 

WG en WN’s werken mee aan het vlot verloop van 
het re-integratietraject om de slaagkansen te 
bevorderen 

 

 



Rol van de 
werknemersvertegenwoordiging en het 

CPBW 
 

 
 Regelmatig en minstens eenmaal per jaar overleg WG met 

CPBW 
 over de mogelijkheden op collectief niveau voor aangepast of 

ander werk 
 over de maatregelen voor aanpassing van de werkposten 
 overleg in aanwezigheid van PA-AG indien nodig andere PA 
 overleg moet een doeltreffend integratiebeleid helpen 

ontwikkelen 

 Op basis van een kwalitatief en een kwantitatief verslag van 
PA-AG 
 collectieve aspecten van de re-integratie minstens eenmaal 

per jaar in het CPBW geëvalueerd en overlegd 
 indien nodig wordt het beleid aangepast. 

 
 



Re-integratiebeleid 

• Voert de WG een actief of een passief beleid? 

• Duidelijk vastleggen welke initiatieven genomen 
kunnen worden 
• Vb enkel de bestaande jobs  

• Creatie van nieuwe jobs / taken 

• Samenvoegen / herverdelen van taken tot nieuwe jobs 

• Jobs terug insourcen 

• … 

• Wie heeft voorrang op wat ? 

• Tijdsbasis? 

• Wie heeft beslissingsmacht ? 

 

 
Bron: Unia 



 

 
• Waarom een KB re-integratie ? 

• Het nieuwe KB 

• Resultaten van het eerste jaar re-integreren 

• De plaats van re-integratie binnen de 

arbeidsgeneeskunde 

•  Conclusie 

 

RE-INTEGRATIE 



AANVRAGER 

 
63 %   -  59%  

10 %    -   6% 

27 %    -   32% 

Q1   -      Q4  



SECTOREN 

 



TRAJECTEN I.F.V. BEDRIJFSGROOTTE (PER KWARTAAL) 

Kwartaal 1 2 3 4 

A 23% 22% 25% 21% 

B 21% 
 

20% 21% 21% 

C- 21% 23% 21% 24% 

C+ 7% 8% 9% 8% 

D 28% 27% 24% 26% 



BESLISSINGEN 

Beslissing Man Vrouw Totaal 

A 6% 6% 6% 

B 7% 
 

6% 7% 

C 14% 11% 12% 

D 65% 68% 67% 

E 9% 9% 9% 



BESLISSINGEN I.F.V. LEEFTIJD 

Beslissing 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 Totaal 

A 3% 4% 7% 8% 8% 6% 

B 4% 
 

6% 8% 7% 2% 7% 

C 11% 12% 13% 13% 7% 12% 

D 79% 71% 64% 61% 64% 67% 

E 4% 8% 9% 12% 22% 9% 
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RE-INTEGRATIE 



Controle-

geneesheer 

Geneesheer 

inspecteur RIZIV 

Huisarts 

Specialist 

Patiënt/ 

werknemer 

Adviserend 

geneesheer 

ziekenfonds 
 

Raads-

geneesheer 

 

Arbeids-

geneesheer 

Arts-scheids-

rechter 

Geneesheer 

inspecteur FOD 

Soc Zekerheid 

Adviserend 

geneesheer RVA 

Geneesheer 

inspecteur FOD 

WASO 

Bijstands-

geneesheer 





PREVENTIENIVEAUS 

 
Begin van de ziekte Klinische diagnose 

Geen ziekte Asymptomatische ziekte Symptomatische 

ziekte 

Primaire preventie 

(risicofactoren 

elimineren) 

Secundaire preventie 

(vroege detectie en 

behandeling) 

Tertiaire preventie 

(complicaties 

verminderen) 



 

 

 
• De gezondheid van WN bevorderen en behouden 

• De tewerkstellingskansen bevorderen 

• Beroepsziekten zo vroeg mogelijk op sporen 

• WN informeren en adviseren over zijn 

gezondheidstoestand 

• Vermijden dat werknemers worden tewerkgesteld 

aan taken waarvan zij, wegens hun 

gezondheidstoestand, normaal de risico’s niet 

kunnen dragen 

DOEL VAN HET MEDISCH TOEZICHT 



 

 

 

SOORTEN MEDISCH ONDERZOEK 

• Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 

• Periodieke gezondheidsbeoordeling 

• Onderzoek bij werkhervatting 

• Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting 

• Spontane raadpleging 

• Voortgezet gezondheidstoezicht 

• Uitbreiding van gezondheidstoezicht 

• Re-integratieonderzoek 

 



RE-INTEGRATIE VAN 
ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS: 

 Preventief   versus   Curatief 

 Collectief   versus   Individueel 

 Officieus   versus   Officieel 

 



Preventief 

• Voornamelijk collectief 

• Welzijnsbeleid 
– Arbeidsgeneeskunde 

– Arbeidshygiëne 

– Ergonomie 

– Psychosociaal  

– Veiligheid 

• HR-beleid 
– Verzuimbeleid 

– Retentiebeleid 

– Werkbaar werk 

– Cao 104 

Curatief (re-integratie) 

• Meestal individueel 

• Arbeidsgeneesheer (en 
eventueel andere PA) 

• Het kalf is al (half) 
verdronken 

PREVENTIEF VS CURATIEF 



 

 
BELANG VAN EEN (GOED) VERZUIMBELEID: 



 

 

• Spontane werkhervatting: 
 na 6 maanden afwezigheid: 50% 
 na 1 jaar afwezigheid: 20% 
 na 2 jaar afwezigheid: 10% 

• Belang van vroegtijdig contact 

• Belang van blijvend contact 

• Belang van snelle re-integratie initiatieven 

 

BELANG VAN EEN (GOED) 
VERZUIMBELEID: 



 

 

 Continue opvolging van de 
absenteïsmecijfers 

 Bijsturing van het beleid indien nodig 
 Bespreking van de ongeplande 

afwezigheden op directieniveau 
 Visualisering van de afwezigheden 
 Verlofplanningskalender 
 Spreiding van verlof (monitoring) 
 Overleg bedrijfsarts-controlearts 

VERZUIMBELEID: MONITORING 



 

 

 Ziektemeldingsprocedure 

 Preventief ergonomiebeleid 

 Correctief ergonomiebeleid 

 Begeleiding van transferten 

 Casemanagement arbeidsongevallen 

 Griepvaccinaties 

 Melanoma Monday 

 Plaatsing medisch beperkten 

VERZUIMBELEID: PREVENTIE 



 

 

 Analyse arbeidsongevallen(cijfers) 
 Werkhervattingsgesprek door 

supervisie 
 Contactname bij > 1 week afwezig 
 Opleiding absenteïsme supervisie 
 Individueel overzicht afwezigheden (2 

maal per jaar) 
 Jaarlijkse dankbrief nulverzuimers 
 Nieuwsbrief aanwezigheidsbeleid 

VERZUIMBELEID: SENSIBILISERING 



 

 

 Acties bij veelvuldige afwezigheid 
Verzuimgesprekken 
Sancties 

 Ziektecontrole 
 Bradfordfactor 
 Casemanagement 
 Maatregelen langdurig zieken 

(overmachtregeling) 

VERZUIMBELEID: REACTIEF 



januari          februari maart april mei juni

W/C 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20

WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 50 51

1. MONITORING CHAMPION

Cattoir/Thiry

Cattoir/Thiry

* * * * * * * * * * * *

Cattoir/Thiry PC PC PC

Bernadette Claes PC PC PC

  

                                                 

                        

2. PREVENTIE

 

           

Bestellen vaccins VoorbereidingUitvoering

 Voorbereiding    Uitvoering   

 

  Continue opvolging   

3, SENSIBILISERING

   

 

          

 

          

 Sessies

 

Actie

     

   

4, REACTIE BELEID

                                                 

                        

PC PC PC PC PC

 

          

Opstellen + Bespreken  

 

          

9

7

8 Casemanagement Arbeidsongevalllen

R. Thiry

16

17

Langdurig ziek: onderzoek overmachtregeling R. Thiry

B. Colebundrs

Case-management

Proces Confirmatie: Contact bij +1 week afwezig 

Gesprek na werkhervatting door Supervisie

Opleiding supervisie ziekteverzuim

Top 50 afwezigheden wegens ziekte en Bradford factor

Evaluatie controle-systeem J Cardinaels

19

21

J Cardinaels

20 Acties bij veelvuldige afwezigheid (rigoureuze toepassing) Robrecht Thiry

1ste overzicht 2de overzicht

Jaarlijkse dankbrief verspreiden D Cattoir

Individueel overzicht van afwezigheden per 6 maanden Bernadette Claes

 

Cardinaels / Cattoir
 

1
Continue opvolging van het afwezigheidscijfer en 

bijsturing van het beleid indien nodig

4

3 Visualisering van afwezigheden / verlofplanningskalender

Spreiding verlof (Monitoring via statistieken)

Voorbereiding

Evaluatie proces

J Cardinaels

B Colebunders

J Cardinaels  /     

R Thiry

Cardinaels / Cattoir

J Cardinaels

J Cardinaels/ 

Hulsmans

J Cardinaels  /     

R Thiry

Verspreiding  kalender

Analyse ongevallen met vermeden-werkverlet op OPC 

H&S

RSI - ergonomie proces CD391 - CD4,2 J Cardinaels

Griepvaccinaties J Cardinaels

Melanoma Bewustmakingspresentaties

Opvolging plaatsing medisch beperkten

Begeleiding van transferten

10

11

13

14

15

23

22

6

2
Bespreking ongeplande afwezigheden op ochtend OPC & 

FPS-OPC

12

5 Twee-wekelijks overleg bedrijfsarts-controlearts

 

Verdere implementatie en Proces Confirmatie

december

18 Nieuwsbrief aanwezigheidsbeleid (4 per jaar) J. Cardinaels

novemberjuli augustus oktoberseptember

Start implementatie en verdere opvolging

PC PC PC PC

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PCPC



Officieus  vs Officieel 

Officieus: 

• Art. I.4 -34 tot 36 
– Bezoek voorafgaand aan de 

werkhervatting 

– Onderzoek bij werkhervatting 

• Art. I.4 – 37 
– Spontane raadpleging 

 

Officieel 

• Art. I.4 -72 tot 82 
– Het re-integratietraject van 

een werknemer die het 
overeengekomen werk 
tijdelijk of definitief niet kan 
uitoefenen 



 

Voor wie ? 
Alle  WN (of met zijn akkoord de behandelende arts) 

 

Wanneer ?  
Naar aanleiding van gezondheidsklachten waarvan hij of 

de behandelende arts meent dat deze 

arbeidsgerelateerd zijn  

 

SPONTANE RAADPLEGING: 



 

Voor wie ? 

 Alle onderworpen WN  

 Na vier weken afwezigheid o.w.v. ziekte, (arbeids-)ongeval, 

 zwangerschap  

Wanneer ?  

 Ten vroegste op de dag waarop het werk hervat wordt 

 Ten laatste op de tiende werkdag erna 

Waarom ? 

 BA gaat na of de WN zijn werk kan hervatten (of hij m.a.w. 

 nog steeds geschikt is) 

 BA neemt eventueel contact op met behandelend of 

 adviserend geneesheer 

 BA schrijft eventueel bijkomende maatregelen voor 

 

ONDERZOEK BIJ WERKHERVATTING: 



 

Voor wie ? 

 Alle WN  

 Geen minimumduur bepaald 

Wanneer ?  

 Voorafgaand aan de werkhervatting 

Waarom ? 

 BA gaat na of de WN zijn werk kan hervatten of dat er 

 eventueel aanpassingen nodig zijn 

 

 

BEZOEK VOORAFGAAND AAN 
WERKHERVATTING: 



 

ONDERZOEK BIJ WERKHERVATTING 
 
 
 

MAAR 

 
 

BEZOEK VOORAFGAAND AAN DE 
WERKHERVATTING 



 

 
• Waarom een KB re-integratie ? 

• Het nieuwe KB 

• Resultaten van het eerste jaar re-integreren 

• De plaats van re-integratie binnen de 

arbeidsgeneeskunde  

• Conclusie 

 

RE-INTEGRATIE 



CONCLUSIES NA 1 JAAR RE-INTEGREREN 

 

• Merendeel van de beslissingen zijn D 
• Zowel voor aanvragen van de werkgever als 
• Voor aanvragen van de werknemer 

• Systeem nog niet be- of veroordelen 
• Het feit dat er geen stok achter de deur staat 

blijft een nadeel 
• De mutualiteiten blijven nog wat achter 
• Systeem wordt momenteel voor het grootste 

deel ge- of misbruikt 
• Goodwill van beide partijen is nodig 

 




