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Mustapha 

• 57 jaar 

• Getrouwd 

• 5 kinderen 

• Arbeider in vleesverwerkend bedrijf  



Voorgeschiedenis 

Dec 2015: sedert 15 m last van rugpijn vooral cervicaal, 
uitstraling naar linker arm  

=> advies  fysische geneeskunde 

 

Kine 

CT: Beeld van plurisegmentaire discusdegeneratie. 

Beperkte mediane discusherniatie op niveau C5-C6. Posterieure 
randosteofytosevorming op niveau C4-C5 en C6-C7 met 
impressie op de duraalzak. 

Facetartrose en uncartrose met hogerbeschreven vernauwingen 
meest uitgesproken op niveauC4-C5 bilateraal.  

GEEN WERKONBEKWAAMHEID 

 



11 april  

• 11 april 

 

• Komt opnieuw voor rugpijn, uitstraling naar linker arm en 
linker been 

• => verwijzing naar kinesist 

( niet gebeurd na advies december, blijven werken) 

 

• TWO 11 april – 17 april  



17 april 

• Gaat helemaal niet beter ondanks kine 

= > verwijzing naar fysische geneeskunde 

( omwille van duidelijke uitstraling bij KO en resultaten CT 
januari: infiltratie?) 

 

 

Verlenging TWO 18 april – 30 april 

11/04  18/04 30/04 



2 mei 

Man gaat nog steeds naar kinesist.  

Heeft pas afspraak 20 mei fysische geneeskunde. 

 

Verlening TWO  30 april - 20 mei 

 

 

 

 

 

 

 

11/04 18/04 30/04 20/05 

Afspraak fysische geneeskunde 



20 mei 

• Is naar fysische geneeskunde geweest, helemaal niet 
tevreden, geen oplossing gekregen. 

• Nog geen verslag beschikbaar via de Hub connector 

 

• Verlenging TWO 21 mei- 31 mei 

• RISICOFACTOREN: arbeidsongeschiktheid > 1 maand. 

 

• Afspraak wordt gemaakt bij de sociale dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/04  18/04 30/04 20/05 31/05 

Afspraak 
fysische 
geneeskunde 



27 mei 

• Wil 2de advies van een andere arts. 

• Afspraak fysische in ander ziekenhuis: 6 juni 
 

.  

 

• Verlenging TWO  1 juni – 6 juni 

 
 

 

11/04  18/04  30/04 20/05 27/05 31/05 06/06 

Afspraak 
fysische 
geneeskunde 

Verslag  Afspraak 
fysische 
geneeskunde 



Verslagen 

• CONSULT 

…We weerhouden bij hogergenoemde patiënt zowel cervicaal 
als lumbaal argumenten voor degeneratief lijden… 

We kunnen enkel kinesitherapie voorstellen met aandacht 
enerzijds voor antalgische therapie en gerichte oefentherapie, 
voornamelijk naar rughygiëne, rug en buikspierversterkende 
oefeningen 

• CT Wervelzuil 

Multisegmentaire degeneratieve lumbale wervelzuil. Breedstralige 
discus bulging metvernauwing van het lumbaal kanaal op niveau is L4-
L5 en beenderige vernauwing van deneuroforamina op niveau L5-S1. 
Globaal ongewijzigde bevindingen ten opzichte van de CT 

van januari 2016.  



6 juni 

• Is langs geweest in ziekenhuis, pijnstilling en nieuwe afspraak 
1 augustus. Beeldvorming wordt ondertussen (opnieuw?) 
gepland. 

• Wil geen pijnstilling innemen 

 

• Verslag  
1. Patient brengt nog alle resultaten naar secretariaat - afh daarvan evt 

invasieve behandeling (facetten, TF?, SIG?) 

2.  Redomex 10mg/avond te verhogen naar 30mg 

3. Contramal UNO 1/d gezien  Ramadan 

 

• Verlenging TWO 7 juni – 16 juni 

 

 

 

 

 

11/04  18/04 30/04 20/05 31/05 06/06 16/06 

Afspraak  
2de advies 



17 juni 

• Zal nu toch medicatie innemen, ziet in dat het niet anders kan. 

• Er wordt geadviseerd om afspraak te maken met de 
arbeidsgeneesheer.  Er wordt een brief geschreven. 

 

• TWO 16 - 30 juni 

 

 

 

 

 

 

11/04  18/04 30/04 20/05 31/05 06/06 16/06 30/06 



22 juni 

• Wil op reis naar Marokko 

• Vraagt medicatie om mee te nemen 

• => adviserend geneesheer toestemming vragen!!! 

• Overleg arts pijnkliniek: akkoord voor verlenging tot aan 
nieuwe afspraak 

 

 

• Verlenging TWO 1 juli tem 31 juli 

 

 

 

 

 

 

11/04  18/04 30/04  20/05 31/05 06/06 16/06 30/06 31/07 



1 augustus 

• Is toch niet op reis geweest? 

 

• Heeft nog steeds geen afspraak gemaakt bij de 
arbeidsgeneesheer! 

 

• Naar arts ZH geweest, er is geen brief en geen verdere TWO 
geschreven 

 

• Dokter in ziekenhuis niet te bereiken 

 



 

• => er wordt een TWO voor veertien dagen voorgeschreven 

• => hij moet ondertussen naar de arbeidsgeneesheer!! 

• => nadien terug aan het werk 

• => brief adviserend geneesheer voor  vraag deeltijdse 
werkhervatting wordt meegegeven 

 

 

11/04  18/04 30/04  20/05 31/05 06/06 16/06 30/06 31/07 01/08 14/08 

2de afspraak fysische 



2 augustus 

• Komt vragen hoe dat nu zit met de arbeidsgeneesheer? Hij 
begrijpt dat niet goed, durft niet gaan omdat hij dan misschien 
ontslagen zal worden 

 

• Is naar adviserend geneesheer geweest: hij zou niet meer 
kunnen werken? 

( geen brief) 

 

• Verslag arts fysische geneeskunde komt binnen: blijkt kopie 
van verslag 06 juni te zijn?? 

 

 

 

 

 



14 augustus  

• Niet meer langs geweest 

• Terug aan het werk?  

 



Totale werkonbekwaamheid : 
4 maanden  



Elementen die een nefast effect hebben op de kwaliteit van opvolging  
gedurende de periode van langdurige werkonbekwaamheid  



Wat liep niet goed bij Mustapha  

• Communicatie: anderstalig 

 

• Geen terugkoppeling van de 2de lijn rond advies werkhervatting 

 

• Lange tijd tussen 2 afspraken in de 2de lijn 

 

• Patiënt komt niet steeds bij vaste arts 

 

• Geen communicatie terug van advies adviserend geneesheer 

 

• Nooit naar sociale dienst geweest 

 

• Sneller activeren?  

 



Praktijkrichtlijn: Langdurige werkonbekwaamheid 
Weken  4 tot 6 weken 6 tot 12 weken 6 maanden 

Registratie Clinidoc  Risicofactoren: 

Arbeidsongeschiktheid > 1 maand 

  

 Actieve ziekten + problemen: 

Oorzaak/diagnose van werkonbekwaamheid 

  

 Aanvullen centraal invoerscherm: Arbeidsongeschiktheid 

> 1 maand 

  

 Belemmerende factoren  uitvoersjablonen: 

arbeidsongeschiktheid 

 Risicofactoren: 

Arbeidsongeschiktheid > 1 maand 

  

 Aanvullen centraal invoerscherm: Arbeidsongeschiktheid 

> 1 maand 

  

 Belemmerende factoren  uitvoersjablonen: 

arbeidsongeschiktheid 

 Risicofactoren: 

Arbeidsongeschiktheid > 1 maand 

  

 Aanvullen centraal invoerscherm: Arbeidsongeschiktheid > 

1 maand 

  

 Belemmerende factoren  uitvoersjablonen: 

arbeidsongeschiktheid 

  

Controle- 

raadpleging 

Om de 2 weken, steeds bij dezelfde arts 

Vaste arts noteren bij het zorgteam 

  

Om de 2 weken, steeds bij dezelfde arts 

Vaste arts noteren bij het zorgteam 

1 maal per maand, steeds bij dezelfde arts 

Vaste arts noteren bij het zorgteam 

Info en  

voorlichting 

 Evolutie van de ziekte 

 Mogelijkheid tot werkhervatting 

 Verlenging two (max 1 maand) 

 Misverstanden over ziektebeeld 

 Hervatten dagdagelijkse taken 

 Evolutie van de ziekte 

 Mogelijkheid tot werkhervatting 

 Verlenging two (max 1 maand) 

 Misverstanden over ziektebeeld 

 Hervatten dagdagelijkse taken 

 Evolutie van de ziekte 

 Mogelijkheid tot werkhervatting 

 Verlenging two (max 1 maand) 

 Misverstanden over ziektebeeld 

 Hervatten dagdagelijkse taken 

Sociaal assistent 1 maal per maand + verwijsbrief 

  

1 maal per maand +verwijsbrief 1 maal per maand 

Verpleegkundige Minstens 1 maal 

  

Minstens 1 maal Minstens 1 maal 

Verwijzing  

tweede lijn 

Enkel indien nodig: bevestiging diagnose Minstens 1 maal: bevestiging diagnose Enkel indien nodig: controleraadpleging 

Psycholoog / Enkel indien nodig 

  

Enkel indien nodig 

Bedrijfsarts / Recht op bezoek voorafgaand aan de  

Werkhervatting (*) 

  

Recht op bezoek voorafgaand aan de  

Werkhervatting (*) 

Adviserend  

Arts (**) 

/  Disability case management 

 Progressieve arbeidshervatting 

 Beroepsherscholing 

 Vrijwilligerswerk - opleidingen 

 Disability case management 

 Progressieve arbeidshervatting 

 Beroepsherscholing 

 Vrijwilligerswerk - opleidingen 

Multidisciplinair 

overleg 

Om de 3 maanden, indien probleemsituatie  sneller Om de 3 maanden, indien probleemsituatie  sneller Om de 3 maanden, indien probleemsituatie  sneller 

Ideaal scenario in onze praktijk 



TWO langer dan 1 maand 
Elk consult :  
 Evolutie van de ziekte 

 

 Mogelijkheid tot werkhervatting 

 

 Misverstanden over ziektebeeld 

 

 Hervatten dagdagelijkse taken 

 

 Formulier: wat moet je in orde brengen als je ziek bent  

 



Ziekte  4 tot 6  weken  

• Registratie dossier bij risicofactoren  

Arbeidsongeschiktheid > 1 maand 

 

• Vaste arts voor opvolging  

 

• Verlenging TWO maximum 1 maand 

 

• Vervolgafspraken om de veertien dagen  

 

 

 

 



Ziekte 6 tot 12 weken  
 

• Bevestiging diagnose in de 2de lijn  

 

• Bespreking op team  

 

• Sociale dienst 

 

• Verpleging  

 

• Psycholoog 

 

• Bedrijfsarts 

 

• Adviserend arts  

 



Ziekte 6 maanden  

• Bespreking op team  

 

• Sociale dienst 

 

• Verpleging  

 

• Psycholoog 

 

• Bedrijfsarts 

 

• Adviserend arts  

 



Sociale dienst 

• Bekijken werksituatie 

• Activering 

• Mogelijkheid tot volgen van opleidingen 

• Loopbaanbegeleiding 

• Volgen Nederlandse les 

• Thuishulp 

• Controleren of administratieve luik van de tijdelijke 
werkonbekwaamheid in regel is conform de wetgeving 



Verpleegkundige 

• Sport en beweging 

• Gezonde voeding 

 

Activering 

Hervatting van dagdagelijkse activiteiten 

Goede zelfzorg  



Bedrijfsarts  

• Bespreking gezondheidstoestand en mogelijke 
aanpassingen op de werkvloer. Geen medisch 
onderzoek 

 

• Verplicht na een afwezigheid van minstens 4 
weken, bij werkhervatting 

 

• Recht op bezoek voorafgaand aan de 
werkhervatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Primaire preventie: aanpassing 
arbeidsomstandigheden 

 

• Secundaire preventie: vroegtijdige 
opsporing beroepsziekte 

 

• Tertiaire preventie: revalidatie en 
beroepsintegratie 
 



Adviserend arts 

• Disability case management 

Vergemakkelijken van de re-integratie 

 

• Progressieve werkhervatting 

 

• Beroepsherscholing 

 

• Vrijwilligerswerk 

 

• Opleiding 



Bedenkingen  

• Werksituatie  

• Communicatie  

• Arbeidsgeneesheer te weinig gekend 

• Arbeidsgeneesheer in loondienst van de werkgever 

• Deeltijdse werkhervatting via adviserend geneesheer: 
werkgever beslist 

• Strenger screeningsmechanisme alvorens 
invaliditeitsuitkering 

• Verlenging TWO altijd door huisarts 

 




