Werk en IBD
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Waar lopen mensen met
IBD tegenaan (in het werk)?
Bijna 25%

van de werkende IBD-patiënten
ervaart problemen.

De grootste belemmeringen

zijn vermoeidheid, pijnklachten, stress, problemen met
toiletvoorzieningen en (angst voor) onbegrip van collega’s
en werkgever.

23% van de IBD-patiënten

is geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt en heeft
een gedeeltelijke of volledige WIA uitkering.

Houd er rekening mee dat:

Werk kan leiden tot stress en meer klachten, MAAR werk kan ook
dienen als medicijn. Werk geeft ritme, structuur, voldoening, sociale
interactie en zorgt voor inkomen en persoonlijke ontwikkeling. Dit
kan bijdragen aan herstel en behoud van gezondheid.
Belangrijk is dat IBD-patiënten in een goede balans aan het werk
kunnen blijven.

Bijna 75% van de
IBD-patiënten

ervaart mentale klachten
zoals stress, moeite met
acceptatie van de ziekte, angst
en somberheid. Dit kan een
negatieve invloed hebben op het
werk. Het overgrote deel heeft
aanvullende begeleiding nodig.

Patiënten willen
vanaf de diagnose
informatie krijgen

over mogelijke problemen
zoals psychosociale klachten,
werkgerelateerde problemen en
ook problemen in de relationele
sfeer en seksualiteit.

‘Werk kan
ook dienen
als medicijn’

Hoe besteed je in
de spreekkamer aandacht
aan werk en psychosociaal
welbevinden?
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Wat vraag ik de patiënt over werk?
Heeft u momenteel werk?
Zo ja, wat voor werk doet u?
Krijgt u het allemaal voor elkaar
wat betreft de combinatie werk
en privé? Heeft u na het werk nog
energie over voor uw gezin/sociale
contacten, het huishouden of
hobby’s?
Ervaart u stress op uw werk en heeft
dit een relatie met uw ziekte?
Bent u momenteel ziek gemeld?
Zo nee, kunt u me wat vertellen
over uw situatie? Kiest u er bewust
voor om niet te werken? Bent u
werkzoekende? Ontvangt u een
uitkering?
Heeft u ondersteuning nodig wat
betreft uw ziekte en werk?

2 Wat vraag ik de patiënt over
psychosociale klachten?
 Hoe is het voor u om IBD te
hebben? Zorgt dit bijvoorbeeld voor
vermoeidheid, spanningen, stress,
verdriet of somberheid?
Zou het u helpen om met iemand te
praten over uw ziekte?

‘Ik ben een
dag minder gaan
werken vanwege
mijn Crohn’

Welke adviezen kun je geven?
Het is onmogelijk om alle informatie
rondom werk, inkomen en wet- en
regelgeving te kennen. Je kunt patiënten
wel verwijzen naar betrouwbare
informatiebronnen of de juiste
hulpverleners.
1  Op de website van de patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL staat
handige informatie over IBD én werk
of studie, en ook andere relevante
informatie.
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Vragen over verzuim, wet- en
regelgeving:
Dit is complexe materie die afhankelijk
is van de situatie en waar vaak niet
zomaar een antwoord op te geven
is. Voor basale informatie kun je
patiënten verwijzen naar een aantal
websites (die via de website van Crohn
& Colitis NL zijn te vinden), naar de
bedrijfsarts, de verzekeringsarts of
arbeidsdeskundige van het UWV, een
arbeidsongeschiktheidsverzekering of
naar een jurist.

Belangrijke tips
W
 ees je ervan bewust dat niet
iedereen toegang heeft tot de
bedrijfsarts of recht heeft op een
uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
Denk aan zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, studenten en
mensen die vrijwilligerswerk verrichten.
Geen inkomen hebben, geeft weer andere
problemen die indirect ook weer een
effect kunnen hebben op de klachten
van IBD-patiënten.

Schroom er niet voor om contact
op te nemen met de bedrijfs- en/of
verzekeringsarts. Het geven en delen
van medisch inhoudelijke kennis of
ervaringen kan de bedrijfsarts- en/
of verzekeringsarts helpen bij de
sociaal-medische begeleiding en
ondersteuning bij behoud van werk.
Anderzijds kan de bedrijfs- en/of
verzekeringsarts een context schetsen
van de werkgerelateerde problematiek,
die van invloed kan zijn op klachten en
behandeling.

Adviezen rondom psychosociaal welbevinden
1

W
 ijs patiënten op de website van de
patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL
waar informatie staat over vermoeidheid
(QR code 1) en psychosociale klachten en
de informatietool pyschosociale zorg.
(QR Code 2)

2 V
 erwijs patiënten in een vroeg stadium
naar:
a. De medisch psycholoog of
maatschappelijk werk bij vragen over
stress, vermoeidheid en acceptatie van
ziekte.
b. De ergotherapeut of de fysiotherapeut
voor het opbouwen van de lichamelijke
conditie, belastbaarheid en
energiemanagement.

QR Code 1

QR Code 2

Crohn & Colitis NL
Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
0348 - 432 920
(Algemene nummer op maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 14.30 uur)
0348 - 420 780
(Ervaringsdeskundigenlijn op maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 14.30 uur)
info@crohn-colitis.nl
www.crohn-colitis.nl
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