Terugkeren
is al wat
herstellen

In ons land neemt het aantal langdurig
zieken alsmaar toe. Volgens experts is
een radicale verandering nodig. Het controlerende systeem moet evolueren naar
actieve begeleiding richting arbeidsmarkt.
“Terugkeer naar het werk is nu eenmaal
een onderdeel van de genezing”, zegt Lode
Godderis (KU Leuven & IDEWE).
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Hou contact
Lukt de terugkeer niet onmiddellijk, dan zijn er ondersteunings
mogelijkheden. Dat kan in eerste instantie bij de eigen werkge
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Weg met categorieën
De aanpak van langdurig zieken moet
hertekend worden vanuit het perspectief
van het individu, zegt Lode Godderis. Om
vandaag recht te hebben op begeleiding,
moet iemand een bepaald statuut heb
ben of in een bepaalde categorie vallen.

Door met die blik naar
werk te kijken, is werk een
deel van de oplossing in
plaats van het probleem
en kom je meer tot een
preventieve benadering.
WIM ADRIAENS, GEDELEGEERD
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gezet en op een bepaald moment laten

en ziekte-uitkering zijn federale materie,

de arbeidsartsen. Ze hebben veel nieuwe
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lukken als iedereen aan hetzelfde zeel

Vanhegen ziet dit ook bij het recht op
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Maar je kunt hen toch niet opgeven en

moeten wel creatief zijn in de mogelijk

in de steek laten waardoor ze de rest van

heden die we hen geven om aan de slag

hun leven niet meer zinvol bijdragen aan
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