stel één vraag meer,
over het werk van de patiënt
… binnen 2 jaar na het stellen van de diagnose is 30% van de
patiënten met vroege RA arbeidsongeschikt.
Met als gevolg: verlies van inkomen
… 98% van de reumatologen en 100% van de verpleegkundigen vindt
dat zij aandacht aan werk dienen te besteden.
De vraag is alleen: hoe?

Werk als behandeldoel
Target@Work biedt u handvatten

Aanbod vanuit Target@Work
•

•

•
•

•

•

Teamsessie over het belang van aandacht
voor arbeidsparticipatie van
reumapatiënten.
Geaccrediteerde e-learning over werk als
behandeldoel in de reumatologiepraktijk:
NVR 2 punten, VSR 4 punten.
Praktische tools om aandacht aan het
werk van de patiënt te besteden.
Handreiking voor het inbedden van
arbeidsparticipatie als behandeldoel in uw
praktijk en in het beleid van uw centrum.
Inzicht in hoeverre aandacht voor
arbeidsparticipatie aan bod komt binnen
uw centrum, voor en na het aanbieden
van de teamsessie, e-learning en de
introductie van de tools.
Informatie voor werkende patiënten die u
online kunt plaatsen op de website van
uw organisatie.

Achtergrond van Target@Work
•

•

•

•

Ondersteuning van het project Target@Work
biedt u de mogelijkheid:
•

•

•

Invulling te geven aan maatschappelijke
betrokkenheid: aan het werk zijn is een
mooie uitkomstmaat voor kwaliteit van
leven en kwaliteit van zorg.
Professionals in uw organisatie praktisch
te ondersteunen in het behouden van een
belangrijke maatschappelijke rol van
patiënten, namelijk die van werkende.
Voor op te lopen in de uitwerking van de
nieuwe beroepsprofiel in de zorg waarbij
maatschappelijk functioneren één van
criteria is.

Praktische zaken
•
•
•

Het project loopt van 2016 - medio 2017.
Centrum Werk Gezondheid coördineert
het project en voert de activiteiten uit.
AbbVie en Roche ondersteunen
Target@Work.

Als u interesse heeft
We komen graag in een gesprek het project
en de mogelijke activiteiten binnen uw
centrum toelichten. U kunt de projectleiders
van st. Centrum Werk Gezondheid een e-mail
sturen of bellen.
Tamara Raaijmakers, gsm 06 300 29 795
t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl
Paul Baart, gsm 06 53 92 15 98
p.baart@centrumwerkgezondheid.nl

www.centrumwerkgezondheid.nl/target@work-reuma
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Leden van de NVR werkgroep
Economische evaluaties hebben het
initatief genomen om via dit project de
implementatie van de Richtlijn
Reumatoïde Artritis en Participatie in
arbeid (NVVG/NVR, 2015) vorm te geven.
In 2014-2015 hebben vijf medische
centra proef gedraaid. Naar
tevredenheid, vooral de praktische
insteek en e-learning oogden waardering.
Een stuurgroep bestaande uit
reumatologen, reumaverpleegkundigen,
patiëntvertegenwoordiging, bedrijfs- en
verzekeringsarts en begeleidt het project.
Het project maakt deel uit van een groter
programma Fit for Work gericht op
werkbehoud bij een chronische
aandoening met praktische ondersteuning
voor werknemers, werkgevers en
zorgprofessionals.

Voordelen van deelname

