Tips en advies voor bespreken van werk met zorgverleners
Symposium MS en werk, MS vereniging - 29 september 2018

Dit zijn enkele suggesties voor tips en tools, op alfabetische volgorde.

Fit for Work checklisten

o

tips

Aandachtspunten voor gesprekken met zorgverleners
Zoals behandelend arts, verpleegkundige en fysiotherapeut
www.fitforworknederland.nl/werknemers

Klinisch arbeidsgeneeskundige

o

ondersteuning

Informatie over deze deskundige die kan begeleiden in gesprekken met
behandelend artsen en werkgever:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/klinisch-arbeidsgeneeskundige

•

Bedrijfsarts met MS expertise

•

Ook voor zzp’ers

o

Polikliniek MS en werk van IKA Ned en VUmc
www.ika-ned.nl/specialismen/werken-met-ms/

MS-coach

o

ondersteuning

MS-coach ervaringsdeskundige professional
Gratis telefonisch advies voor leden, coaching tegen betaling
https://msvereniging.nl/ms-coaches

MS – werkloket

o

tips

Tips voor gesprekken met huisarts, specialist en bedrijfsarts
https://mswerkloket.nl/werk-hebben-en-behouden/samenwerken-methulpverleners-bedrijfsarts-behandelen-arts-huisarts

MS Zorg Nederland

o

ondersteuning

In MS gespecialiseerde zorgverleners
Via zorgzoeker van MS Zorg Nederland
https://www.mszorgnederland.nl/zorgzoeker

Nationale zorgnummer

o

advies

Advieslijn over zorg, ondersteuning en werk
Deskundigen van Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie Nederland
0900 23 56 780 (€ 0,20 per gesprek)
https://www.nationalezorgnummer.nl

Participatieve aanpak
inzicht

o

Cliëntversie Leidraad participatieve aanpak
Een aanpak voor terugkeer naar werk, vaak begeleid door bedrijfsarts
https://www.nvab-online.nl/content/participatieve-aanpak-op-de-werkplek
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Patiënteninformatie tool

o

inzicht

Online tool die inzicht biedt in hoe bedrijfs- en verzekeringsartsen u kunnen
begeleiden bij een chronische ziekte.
Daarnaast geeft de tool tips hoe u om kunt gaan met behandelend arts
De informatie komt uit de richtlijn Chronisch Zieken en Werk die ontwikkeld
is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
http://www.patienteninformatietool.nl/richtlijn-chronisch-zieken-en-werk

Praktijkvoorbeelden

o

inzicht

MS Zorg Nederland
Over hoe in MS en werk gespecialiseerde zorgverleners werken
https://www.mszorgnederland.nl/over-multiple-sclerose/praktijkvoorbeelden

Richtlijnen MS

o

inzicht

Richtlijn Multiple Sclerose
Voor alle zorgverleners die patiënten met MS begeleiden
Richtlijn kent onderdeel Arbeidsparticipatie bij MS:

Dit zijn professionele richtlijnen.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/multipele_sclerose/multipele_sclerose_-

Er is geen patiëntenversie
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beschikbaar.
Veel van de informatie is vertaald

o

Bedrijfsarts NVAB factsheet MS

via websites zoals die van de MS

Afgeleid van de richtlijn Multiple Sclerose

Vereniging.

https://www.nvab-online.nl/content/multiple-sclerose
o

Ergotherapie richtlijn Multiple Sclerose
Met onderdeel participatie
https://ergotherapie.nl/wp-content/uploads/2018/04/ET-richtlijn-MultipleSclerose-definitief.pdf

Werkenchronischziek.nl
tips

o

Overzichtswebsite met tips en tools voor werknemers, zzp’ers, werkgevers
en zorgverleners
www.werkenchronischziek.nl

Meer informatie
Centrum Werk Gezondheid
Tamara Raaijmakers t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl
Paul Baart p.baart@centrumwerkgezondheid.nl
www.centrumwerkgezondheid.nl
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