
De Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
Interventies op individueel niveau

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

De Sectie Arbeid & Gezondheid beschikt over meer brochures. 
Voor informatie en bestellen: 
info@psynip.nl
www.psynip.nl

© NIP, sectie Arbeid & Gezondheid, november 2010
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of gekopieerd zonder toestemming van het NIP

Eindredactie en productiebegeleiding: Afd. Com
m

unicatie N
IP

O
ntw

erp Link D
esign, Am

sterdam
 

D
ruk W

C den O
uden B.V.

Sectie Arbeid en Gezondheid in samenwerking met de werkgroep  
Registratie en Verzekeringen:

Liesbeth Niessen
Tinka van Vuuren 
Kees Pijls
Willian Pijnenborg
Caroline Horikx
Paula Goossens
Margot Weber
Marieke den Ouden

Sectie Arbeid & Gezondheid



Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2.  Het expertisegebied van de Psycholoog  
Arbeid en Gezondheid NIP 6

3. Interventiemethoden 9
•	 Aanmelding	 9
•	 Intake	en	eerste	probleemanalyse	 10
•	 Interventies	bij:	
	 3.1	Aanpassingsproblematiek	bij	conflicten	op	het	werk,	ontslag	of	baanverlies	 12
	 3.2	Stressklachten	door	werkgerelateerde	problemen	 13
	 3.3	Posttraumatische	stressklachten	 15
	 3.4	Blijven	werken	met	langdurige	of	chronische	somatische	klachten	 17
	 3.5	Verslavingsproblemen	op	het	werk	 18
	 3.6	Voorkomen	van	terugval	 20
•	 Rapportage	aan	derden	 22

3



probleemanalyse en stellen van een of meer doelen. De A&G-psycholoog werkt op basis 
van	een	actieplan	en	evalueert	tussentijds	en	aan	het	einde	van	de	interventie.	

Terminologie
De	terminologie	kan	verschillen.	Iedere	beroepsgroep	hanteert	eigen	jargon.	In	de	 
gezond heidszorg spreekt men van behandeling, therapie en van psycho-educatie; de  
A&G-psycho loog heeft het meestal over interventies en informatie of voorlichting geven. 
De strekking is hetzelfde: het gaat om interventies gericht op afname van klachten, 
toename van het welbevinden en verbetering van het functioneren in de (werk)omgeving. 

1. Inleiding

Werk kan mensen activeren en grote persoonlijke bevrediging geven maar ook mentaal 
ziek maken. Door werkgerelateerde factoren zoals conflicten en overbelasting kunnen 
psychische klachten ontstaan of verergeren en dit kan tot verzuim leiden. 

Verzuim
De omvang van verzuim door aan het werk gerelateerde psychische klachten is groot. Uit 
onderzoek	blijkt	dat	ruim	40	procent	van	het	verzuim	werkgebonden	is	(Nationale	Enquête	
Arbeidsomstandigheden	(NEA)	2008	van	TNO);	van	dit	verzuim	heeft	twintig	tot	vijftig	
procent een psychische oorsprong. Kortom, een flink aantal mensen heeft werkgerelateerde 
psychische	klachten.	Deze	problemen	kunnen	de	cliënt	voor	langere	tijd	belemmeren	om	
opnieuw	aan	het	werk	te	gaan	of	te	blijven	of	om	bij	baanverlies	nieuw	werk	te	zoeken.

De Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
De Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP (verder in dit document de A&G-psycholoog 
genoemd	of	de	psycholoog)	kan	hierbij	gericht	hulp	bieden.	De	A&G-psycholoog	is	
namelijk	deskundig	op	het	gebied	van	werk	en	psychische	gezondheid.	Psycholoog	Arbeid	
en	Gezondheid	NIP	wil	zeggen	dat	het	gaat	om	de	bij	het	NIP	geregistreerde	A&G-	
psycholoog.	Het	werkterrein	arbeid	en	gezondheid	is	relatief	jong,	maar	er	is	sprake	van	
een groeiend aantal psychologen dat zich specialiseert of zich gespecialiseerd heeft op het 
gebied van arbeid en gezondheid. Binnen dit terrein onderscheidt de A&G-psycholoog zich 
van andere professionals. 

Opzet van de brochure
Deze brochure is bestemd voor u als verzekeraar en geeft een overzicht van de interventies 
op individueel niveau door de NIP-geregistreerde A&G-psycholoog. In het tweede 
hoofdstuk	vindt	u	een	beschrijving	van	wat	een	A&G-psycholoog	is	en	doet.	Daarna	leest	u	
over de producten die een A&G-psycholoog biedt op het gebied van individuele zorg.

Systematiek van de beschrijving
Bij	de	beschrijving	van	de	producten	volgen	wij	bewust	de	systematiek	van	de	modulen	
die	de	eerstelijns	en	gezondheidszorgpsychologen	hanteren	(Nederlandse	Zorgautoriteit.	
Tarief	en	prestatiebeschrijvingen	voor	eerstelijns	psychologische	zorg.	Beleidsregel	CV	
6300-4.0.1.-1.	Utrecht:	NZa;	Scholte,	M.	&	Brink,	C.	(2008).	Transparant	aanbod	eerstelijns	
psychologische	zorg.	Modulen	als	bouwstenen	voor	de	hulpverlening.	Utrecht:	Movisie).
Dit	maakt	de	beschrijving	voor	u	als	verzekeraar	herkenbaar	en	overzichtelijk.	Het	
‘eerstelijnswerk’	van	de	A&G-psycholoog	kent	hetzelfde	stramien:	kennismaking	met	
individuele cliënt, vaststellen relevantie en noodzaak tot afstemming met de werkgever 
(onder bepaalde voorwaarden), verheldering van de verwachtingen, opstellen van een 
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•	 	Kennisontwikkeling:	1120	geaccrediteerde	punten	NIP	geaccrediteerde	bij-	en	
nascholing	en	90	uur	supervisie	

•	 	Herregistratie:	De	registratie	Psycholoog	Arbeid	&	Gezondheid	NIP	kent	een	her-
registratieregeling.	Binnen	een	periode	van	vijf	jaar	dient	voldaan	te	worden	aan	eisen	
op	het	gebied	van	werkervaring	(3360	uur),	110-160	punten	voor	nascholing	en	40	
voor	intervisie,	plus	eventueel	maximaal	50	punten	voor	facultatieve	werkzaamheden	
zoals	gastdocentschappen	en	dergelijke

De meerwaarde van de A&G-psycholoog 
De	A&G-psycholoog	vervult	een	belangrijke	spilfunctie.	Tot	de	kerntaken	behoort	–	mits	de	
cliënt	daarmee	instemt	–	regelmatig	overleg	over	een	cliënt	met	andere	betrokken	
disciplines,	met	name	met	de	bedrijfsarts,	de	leidinggevende	of	een	personeelsfunctionaris.	
De	A&G-psycholoog	gebruikt	daarbij	zijn	kennis	van	de	invloed	van	arbeidsfactoren	(aard	
van het werk, structuur en cultuur van de organisatie, etc.) op de psychische gezondheid en 
de	betekenis	hiervan	voor	het	individu.	De	A&G-psycholoog	gaat	praktisch	te	werk:	bij	het	
aanpakken van een probleem gebruikt de psycholoog de werkcontext.

Ethiek en toezicht
Als NIP-geregistreerde is de A&G-psycholoog gehouden aan de NIP beroepscode  
(zie www.psynip.nl). Deze code omvat een groot aantal ethische maatstaven en gedrags-
regels,	bijvoorbeeld	over	de	vertrouwelijkheid	van	de	gegevens.	Als	er	klachten	zijn,	kan	de	
betrokken	cliënt,	werkgever	of	andere	belanghebbende	daarmee	terecht	bij	het	College	van	
Toezicht	van	het	NIP.	De	A&G-psycholoog	heeft	actuele	kennis	van	in	ieder	geval	de	
privacy wetgeving, de WGBO, de NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regel-
geving:	afstemming	met	of	advies	aan	derden	–	veelvoorkomend	in	het	dagelijks	werk	van	
de	A&G-psycholoog	en	zo	ook	in	deze	brochure	–	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	
omstandigheden en voorwaarden zoals beschreven in wet- en regelgeving.

De aanpak van een A&G-psycholoog
Een	A&G-psycholoog	kan	op	verschillende	manieren	werken:	als	zelfstandige,	samen	met	
collega’s	in	een	groepspraktijk,	binnen	een	gezondheidscentrum,	een	arbodienst	of	een	
vergelijkbare	afdeling	in	een	organisatie.

De aanpak:
•	 omvat	zowel	diagnostiek	als	psychologische	interventies
•	 is	kortdurend,	doorgaans	6-12	sessies
•	 is	gericht	op	het	functioneren	in	het	werk
•	 gaat	uit	van	kansen	en	knelpunten	in	het	werk
•	 is	gericht	op	niet-complexe,	licht	tot	matig	ernstige,	psychische	problemen
•	 gaat	uit	van	de	samenhang	van	mensen	en	hun	sociale	omgeving
•	 is	gericht	op	volwassenen

2.  Het expertisegebied van de Psycholoog Arbeid en 
Gezondheid NIP

De A&G-psycholoog is een deskundige op het gebied van werk en psychische gezondheid. 
De psycholoog biedt psychologische zorg gericht op welbevinden op het werk: motivatie, 
vitaliteit,	effectiviteit,	productiviteit	en	werkplezier.	De	A&G-expertise	ligt	op	het	snijvlak	
van arbeid- en organisatiepsychologie en klinische psychologie. De A&G-psycholoog 
verzorgt	individuele	trajecten	bij	werkgerelateerde	stressklachten/burn-out	en	re-integratie	
in	het	werk.	Deze	trajecten	kunnen	bijdragen	tot	een	geringer	ziekteverzuim	en	een	betere	
kwaliteit	van	leven	van	betrokkene	en	zijn	omgeving.	

Richtlijnen
In	december	2005	hebben	het	Nederlands	Instituut	van	Psychologen	(NIP)	en	de	Landelijke	
Vereniging	voor	Eerstelijnspsychologen	(LVE)	de	richtlijn	Werk	en	psychische	klachten	
opgesteld.	Daarin	zijn	uitgangspunten	vastgesteld	voor	de	interventies	bij	psychische	
klachten	op	het	werk.	Daarnaast	zijn	ook	de	richtlijnen	bij	de	eerstelijnspsychologische	
zorg	van	toepassing	op	het	aanbod	van	de	A&G-psycholoog.	Daarbij	wordt	gewerkt	met	
de	DSM	IV,	het	meest	gebruikte	classificatiesysteem	bij	psychische	klachten.	

De	A&G-psycholoog	richt	zich	–	gelet	op	dit	kader	–	op	lichte	tot	matige	psychische	
klachten die in relatie staan tot het werk. De psycholoog begeeft zich niet op terreinen 
waarvoor deze niet is opgeleid, zoals het behandelen van depressies en angsten of 
relatieproblemen	in	de	privésfeer.	Natuurlijk	zijn	er	situaties	waarin	er	een	sterke	
wisselwerking is tussen privéproblemen en het functioneren op het werk. In die gevallen 
richt de psycholoog zich primair op de werksituatie. Het werk kan benut worden als 
positieve factor die de gezondheid bevordert, gelet op de functies van werk voor mensen, 
zoals structurering, zingeving en sociale steun. 

Registratie
Kwaliteit	staat	hoog	in	het	vaandel	bij	het	NIP,	de	beroepsvereniging	van	psychologen.	Om	
deze kwaliteit te waarborgen, is voor een professionele en deskundige beroepsuitoefening 
verdere	scholing	noodzakelijk	na	het	behalen	van	het	masterdiploma.	Om	die	reden	is	het	
register van Psycholoog van Arbeid en Gezondheid NIP in het leven geroepen. Deze staat 
voor	duidelijk	omschreven	en	controleerbare	kwalificatie-eisen.	Een	psycholoog	kan	
worden opgenomen in dit register als deze voldoet aan de eisen van de registratieregeling 
Psycholoog	Arbeid	en	Gezondheid	NIP	(NIP,	2009).	Met	deze	registratie	borgt	het	NIP	de	
kwaliteit van de betreffende psycholoog. 

Kort samengevat geldt voor deze registratie: 
•	 	Werkervaring:	in	drie	jaar	2400	uur	werkervaring	op	het	terrein	van	arbeid	en	gezondheid	

op	twee	van	de	drie	volgende	niveaus:	individu,	team/groep,	organisatie
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De A&G-psycholoog heeft aandacht voor afstemming met en advisering aan de werk-
omgeving	en	verwijst	zo	nodig	door.

Het	volgende	hoofdstuk	gaat	in	op	de	diensten	die	de	A&G-psycholoog	kan	inzetten	bij	
deze aanpak. 

3. Interventiemethoden

In dit hoofdstuk vindt u de individuele producten van de A&G-psycholoog. Aan deze 
producten	of	ook	wel	interventies	genoemd,	gaan	altijd	eerst	de	volgende	zaken	vooraf:	
•	 Aanmelding
•	 Intake	en	eerste	probleemanalyse

Een	A&G-psycholoog	kan	interventies	toepassen	bij:
3.1	Aanpassingsproblematiek	bij	conflicten	op	het	werk,	ontslag	en	baanverlies
3.2	Stressklachten	door	werkgerelateerde	problemen
3.3 Posttraumatische stressklachten
3.4	Blijven	werken	met	langdurige	of	chronische	somatische	klachten	
3.5	Verslavingsproblemen	op	het	werk
3.6 Voorkomen van terugval

Verder verstrekt de A&G-psycholoog desgevraagd gegevens aan derden in de vorm van een 
rapportage met als uitgangspunt dat cliënt daarmee instemt. 

De	producten	worden	beschreven	met	de	kopjes	doelgroep	–	doel	–	duur	–	frequentie	–	
werkwijze/activiteiten	–	aanvullende	informatie	–	randvoorwaarden.

Toelichting op de indeling
Ieder	interventietraject	wordt	voorafgegaan	door	een	aanmelding	en	een	intake	plus	een	
eerste	probleemanalyse.	Deze	twee	fasen	zijn	in	het	traject	apart	beschreven,	evenals	
gegevensverstrekking	aan	derden.	Bij	de	producten	1-6	wordt	het	aantal	gesprekken	
aangeduid, exclusief de intakefase. De setting van de gesprekken is doorgaans de 
werkkamer/praktijkruimte	van	de	A&G-psycholoog;	indien	gewenst	kan	het	gesprek	
plaatsvinden op het werk van de cliënt.

Aanmelding

Voorafgaand	aan	iedere	intake	vindt	de	aanmelding	plaats.	Een	cliënt	kan	zich	direct	
telefonisch	aanmelden	bij	een	A&G-psycholoog.	In	dit	gesprek	dat	ongeveer	15	minuten	
duurt, zal de psycholoog kort achterhalen waarom de cliënt contact heeft opgenomen. 
Vervolgens zal deze een eerste inschatting maken of de A&G-psycholoog de aangewezen 
deskundige is. Indien dit niet het geval is zal de A&G-psycholoog de cliënt adviseren over 
zorgverlening	elders.	Indien	wel	een	A&G-psycholoog	is	geïndiceerd,	gaat	het	traject	
verder.	De	cliënt	krijgt	informatie	over	de	kosten	van	de	zorgverlening	en	de	werkwijze	van	
de	A&G-psycholoog.	Tevens	meldt	de	psycholoog	dat	bij	het	vervolggesprek,	de	intake,	
wordt	besproken	of	afstemming	met	de	werkgever	relevant	en	noodzakelijk	is	en	ook	
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wat de geldende wet- en regelgeving is die in het onderhavige geval van toepassing is. 
Na overeenstemming op alle punten volgt een afspraak voor het intakegesprek. 

Intake en eerste probleemanalyse

Na de aanmelding vinden de intake en de eerste probleemanalyse plaats. Daarna zal de 
A&G-psycholoog een van de interventiemethoden inzetten.

Doelgroep
Cliënten	die	na	aanmelding	op	afspraak	komen	bij	een	A&G-psycholoog.

Doelen
•	 Een	heldere	probleemanalyse
•	 Een	concreet	(schriftelijk)	voorstel	met	passende	interventies
•	 Afspraken	over	het	vervolg	of	verwijzen	naar	een	andere	vorm	van	zorgverlening
•	 Bespreken	relevante	wet-	en	regelgevingen
•	 Overleg	met	cliënt	of	afstemming	met	de	werkgever	relevant	en	noodzakelijk	is	

Duur en frequentie
Een	eenmalig	intakegesprek,	waar	nodig	aangevuld	met:
•	 een	vervolggesprek
•	 een	gesprek	met	een	derde	als	bijvoorbeeld	de	bedrijfsarts
•	 het	afnemen	van	vragenlijsten	of	psychologische	tests
•	 aanvullend	diagnostisch	onderzoek	door	(een)	andere	deskundige(n)
Het intakegesprek kan eventueel gevolgd worden door een geschreven rapportage aan 
een	derde.	De	totale	tijdsinvestering	is	(gemiddeld)	een	sessie	van	twee	uur	met	de	cliënt	
en daarnaast een uur voor het opstellen van een interventievoorstel.

Werkwijze/activiteiten
De intake bestaat uit de volgende activiteiten:

1 Informatieverzameling
De A&G-psycholoog verzamelt informatie over:
•	 de	globale	problematiek	van	de	cliënt
•	 de	aanleiding	om	hulp	te	zoeken
•	 	de	probleemsituatie	van	de	cliënt:	klachten,	betekenis	voor	de	cliënt,	gevolgen	en	

geschiedenis van de klachten, belastende omstandigheden, eerdere hulp of begeleiding, 
gehanteerde copingstrategieën (manieren om met de klachten om te gaan)

•	 de	wensen,	doelen	en	verwachtingen	van	de	cliënt
•	 	de	achtergrond	en	context	van	de	problematiek	en	de	situatie	van	de	cliënt	(huidige	

werksituatie,	leefsituatie	en	sociale	inbedding,	persoonsontwikkeling/biografie	in	

relatie	tot	opleiding/werk,	medische	voorgeschiedenis	en	lichamelijke	klachten,	
medicatie	en/of	middelengebruik)

•	 	persoonlijkheidskenmerken	(zelfbeeld,	beeld	dat	anderen	op	het	werk	van	de	cliënt	
hebben)

•	 	de	indruk	die	de	cliënt	maakt	(mentale	status,	mogelijkheden	en	draagkracht	van	de	
cliënt en diens omgeving)

2 Probleemanalyse en interventievoorstel formuleren
Probleemanalyse en voorstel omvatten:
•	 	een	analyse	van	de	aanleiding	en	gevolgen	van	de	klachten,	en	een	beschrijving	van	de	

factoren die deze klachten in stand houden
•	 	de	conclusie	dat	de	A&G-psycholoog	een	passende	vorm	van	hulp	kan	bieden;	als	de	

psycholoog dat niet kan, een indicatie van welke discipline of organisatie dat wel kan
•	 	een	voorstel	met	daarin	beschreven	de	doelen,	globale	werkwijze,	interventies,	

urgentie,	frequentie	en	duur	van	het	hulptraject
•	 	vaststellen	of	samenwerking	met	andere	disciplines,	werkgever	of	opleiding	gewenst	is,	

zo	ja,	beschrijving	van	die	samenwerking

3 Overleg en uitkomsten
•	 De	A&G-psycholoog	bespreekt	de	probleemanalyse	en	het	interventievoorstel	met		 	
 de cliënt
•	 De	A&G-psycholoog	en	cliënt	maken	afspraken	over	het	vervolg

4 Rapportage
De psycholoog verstrekt gegevens aan derden alleen met inachtneming van de geldende 
wet-	en	regelgeving.	Zie	hiervoor	de	randvoorwaarden.

Aanvullende informatie
Bij	voorkeur	geeft	de	A&G-psycholoog	al	adviezen	of	opdrachten	mee	aan	de	cliënt.

Randvoorwaarden
Overleg	en	samenwerking	met	derden	is	alleen	mogelijk	na	overleg	en	conform	afspraken	
met de cliënt én op voorwaarde dat wordt voldaan aan de eisen zoals beschreven in de gel-
dende privacywetgeving, de WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving.
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3.1  Interventie bij aanpassingsproblematiek bij  
conflicten op het werk, ontslag of baanverlies

Doelgroep
Cliënten met emotionele en gedragsproblemen na gebeurtenissen en tegenslagen in het 
werk	die	stress	veroorzaken.	Voorbeelden	zijn	conflicten	op	het	werk,	ongewild	ontslag	
of baanverlies. 

Doelen
•	 	De	cliënt	kan	de	realiteit	van	de	gebeurtenis(sen)	en	de	gevolgen	onder	ogen	zien	en	

heeft ruimte gecreëerd voor verwerking
•	 	De	cliënt	kan	emoties	uiten	en	verwoorden	en	heeft	inzicht	in	het	eigen	gedrag
•	 	Draagkracht	en	zelfcontrole	van	cliënt	zijn	vergroot
•	 	De	cliënt	kan	stappen	ondernemen	om	opnieuw	aan	het	werk	te	gaan,	werk	te	zoeken	

of te creëren

Duur en frequentie
Zes	tot	acht	sessies	van	drie	kwartier	met	daarnaast	per	sessie	een	kwartier	voorbereiding	
en eigen verslaglegging; variërend van eens per week tot eens per twee weken. Later in het 
traject	minder	frequent.

Werkwijze/activiteiten
De	A&G-psycholoog	operationaliseert	allereerst	de	doelen	die	in	de	intake	zijn	
geformuleerd.	Het	traject	bestaat	uit	één	of	meer	van	de	volgende	activiteiten:
•	 	de	cliënt	de	gelegenheid	bieden	om	te	vertellen	over	de	gebeurtenissen	of	tegenslagen
•	 	uitleg	geven	over	een	verwerkingsproces	en	verwerkingsreacties	na	een	ingrijpende	

gebeurtenis
•	 	bespreken	en	bijstellen	van	disfunctionele	opvattingen	van	de	cliënt	over	zichzelf	en	

over het aankunnen van de gevolgen voor zichzelf en de omgeving 
•	 	de	cliënt	stimuleren	om	weer	invloed	op	of	controle	over	de	situatie	te	krijgen,	meestal	

met toepassing van probleemoplossende strategieën
•	 	de	veerkracht	van	de	cliënt	helpen	vergroten	met	behulp	van	gezonde	leefstijladviezen	

(beweging,	gezonde	voeding,	slaaphygiëne,	etc.),	zodat	hij	verder	kan	met	de	
veranderde situatie

•	 	positieve	kwaliteiten	van	de	cliënt	versterken
•	 	de	cliënt	ondersteunen	en/of	adviseren	over	te	nemen	stappen	(voor	juridisch	advies,	

regelingen rond uitkering, werk zoeken)

Randvoorwaarden
Voor	juridische	vragen	verwijst	de	A&G-psycholoog	naar	een	jurist.	Voor	bemiddeling
tussen	partijen	verwijst	de	psycholoog	naar	een	onafhankelijk	mediator.

3.2  Interventie bij stressklachten door  
werkgerelateerde problemen

Doelgroep
Cliënten met stressklachten die verband houden met het werk. Vaak betreft het hier 
klachten als overbelasting, overspannenheid en burn-out.

Doelen
•	 	De	cliënt	heeft	inzicht	in	de	betekenis	en	oorzaken	van	de	klachten;	deze	ziet	in	welke	

oorzaken	bij	zichzelf	en	welke	in	het	werk	liggen
•	 	De	psychische	belastbaarheid	van	de	cliënt	is	hersteld.	Enkele	voorbeelden:	de	cliënt	

heeft, indien deze dit nog niet kon, geleerd grenzen te stellen en is assertiever geworden. 
•	 De	cliënt	kan	een	irreëel	takenpakket	of	een	irreële	planning	herkennen	en	kan	deze,		 	
 of andere in het werk gelegen stressfactoren, bespreekbaar maken. De cliënt is zich   
	 bewust	van	gedrag	dat	kan	leiden	tot	ontspanning	en	opbouw	van	energie.	Tot	slot	is		 	
 de cliënt in staat de positieve factoren in het werk te bevorderen en eigen initiatief en   
	 mogelijkheden	voor	sociale	ondersteuning	en	samenwerking	te	versterken
•	 	De	cliënt	gaat	weer	aan	het	werk,	functioneert	weer	in	het	werk	of	er	zijn	afspraken	

over	een	geleidelijke	terugkeer	van	de	cliënt	naar	de	werksituatie.	De	cliënt	is	zich	
bewust van potentiële valkuilen en kan terugval voorkomen

Duur en frequentie
Acht tot twaalf sessies van drie kwartier met daarnaast per sessie een kwartier 
voorbereiding en eigen verslaglegging; variërend van eens per week tot eens per twee 
weken.	Later	in	het	traject	minder	frequent.	Bij	een	ernstige	burn-out	kunnen	meer	
consulten	noodzakelijk	zijn.	In	dat	geval	overlegt	de	psycholoog	daarover	tijdig	met	de	
betrokkene(n).

Werkwijze
De	A&G-psycholoog	werkt	samen	met	de	cliënt	de	doelen	uit	die	in	de	intake	zijn	
geformuleerd.	Het	traject	kan	bestaan	uit	één	of	meer	van	de	volgende	activiteiten:
•	 	de	factoren	formuleren	die	van	invloed	zijn	op	het	probleem,	met	aandacht	voor	

coping	mechanismen	en	persoonlijkheidskenmerken
•	 	problemen	bespreken	door	deze	te	verbinden	met	risicofactoren	uit	het	werk	van	de	cliënt:	

arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
•	 	de	psychische	belastbaarheid	herstellen	door	het	gedrag	aan	te	leren	passen	met	

kleine, concrete stappen
•	 	zo	nodig	(individuele)	training	van	vaardigheden	gericht	op	beter	functioneren
•	 	instructies	geven	om	terugval	te	voorkomen,	indien	noodzakelijk	en	relevant	
•	 afstemming	met	de	werkgever	en	afspraken	over	follow-up,	wederzijdse	verwachtingen	
 verhelderen
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•	 	bespreken	en	begeleiden	van	een	geleidelijke	terugkeer	naar	werk,	voorlichting	geven	
over	een	tijdcontingente	en	proces-	of	klachtgerichte	aanpak	en	de	reden	daarvan

•	 	indien	noodzakelijk	en	relevant	bij	werkproblemen	overleggen	met	de	bedrijfsarts	en/
of de werkgever

Aanvullende informatie
Bij	bepaalde	fysieke	spanningsklachten	kan	de	A&G-psycholoog	verwijzen	naar	andere	
ondersteuning of naar groepsactiviteiten, zoals haptonomie, yoga, slaapcentrum, et cetera.
Bij	een	multidisciplinaire	aanpak	stemt	de	psycholoog	af	met	de	betrokkenen	over	doelen	
en benadering.

Randvoorwaarden
•	 	De	bereidheid	van	de	werkgever	om	zo	nodig	te	overleggen	over	oplossingen	en	

daartoe eventueel maatregelen te treffen 
•	 	De	A&G-psycholoog	heeft	actuele	kennis	van	in	ieder	geval	de	privacywetgeving,	de	

WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving: afstemming met of 
advies	aan	derden	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	omstandigheden	en	voorwaarden	
zoals beschreven in wet- en regelgeving

3.3 Interventie bij posttraumatische stressklachten

Doelgroep
Cliënten die een schokkende gebeurtenis in het werk hebben meegemaakt en last hebben
van	herbelevingen,	vermijdingsgedrag	en/of	verhoogde	arousal.

Doelen
•	 	De	cliënt	verdraagt	herinneringen	en	situaties	die	te	maken	hebben	met	de	 

belastende gebeurtenis
•	 	Herbeleving,	vermijdingsgedrag	en/of	arousal	zijn	dusdanig	afgenomen	dat	ze	geen	

belemmering meer vormen
•	 	De	cliënt	kan	de	gebruikelijke	of	(tijdelijk)	aangepaste	werkzaamheden	oppakken

Duur en frequentie
Zes	tot	tien	sessies	van	drie	kwartier	met	daarnaast	per	sessie	een	kwartier	voorbereiding	
en eigen verslaglegging; variërend van eens per week tot eens per twee weken. Later in de 
behandeling	minder	frequent.

Werkwijze/activiteiten
Afhankelijk	van	de	geformuleerde	doelen	tijdens	de	intake	kan	het	traject	bestaan	uit	een	
of meer van de volgende activiteiten:
•	 	aandacht	besteden	aan	herinnering,	rouw,	onmacht,	schuldgevoelens	en	isolement
•	 	inzicht	bieden	in	de	eigen	lichamelijke	en	psychologische	angstreacties,	door	

voorlichting en zelfobservatie
•	 	de	controle	over	het	eigen	lichaam	verbeteren	en	het	algemeen	spanningsniveau	

omlaag brengen door relaxatietraining
•	 	integratie	van	of	advies	over	mogelijke	ondersteunende	activiteiten	(yoga,	mindfullness,	

EMDR	en	dergelijke)
•	 	de	cognitieve	vaardigheden	leren	toepassen	in	situaties	die	herbeleving	oproepen
•	 	huisgenoten	en	de	werkomgeving	informeren	over	het	verwerkingsproces.	Daarbij	

aangeven	hoe	de	partijen	de	cliënt	het	beste	kunnen	opvangen	en	steunen.	Advisering	
aan	de	leidinggevende	over	zijn	of	haar	rol	in	de	opvang	en	nazorg	

•	 	indien	noodzakelijk	en	relevant	in	overleg	met	de	werkgever	de	werkzaamheden	
(tijdelijk)	aanpassen

Randvoorwaarden
•	 	Bijzondere	aandacht	voor	de	vertrouwensrelatie,	waarbij	vaste	grenzen	nodig	zijn;	

met	name	aandacht	voor	de	mogelijkheid	om	naast	de	reguliere	gesprekken	gebruik	
te maken van telefonisch en e-mailcontact
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•	 	Bij	bedrijven	waar	de	kans	op	blootstelling	aan	een	ingrijpende	gebeurtenis	groot	is	
(denk aan brandweer, politie, ambulance, vervoer), kan een training aan de 
leidinggevende(n)	over	ongewenst	gedrag,	agressie	en/of	crisisinterventie	preventief	
werken

•	 	De	A&G-psycholoog	heeft	actuele	kennis	van	in	ieder	geval	de	privacywetgeving,	de	
WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving: afstemming met of 
advies	aan	derden	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	omstandigheden	en	voorwaarden	
zoals beschreven in wet- en regelgeving

3.4  Interventie bij blijven werken met langdurige of  
chronische somatische klachten (gedragscomponent)

Doelgroep
Cliënten die te kampen hebben met langdurige of chronische somatische klachten, 
waarbij	de	aard	van	het	werk	en	de	attitude/werkhouding	van	de	cliënt	de	klachten	
in stand houden.

Doelen
•	 	De	cliënt	heeft	inzicht	in	het	werkgedrag	dat	de	klachten	kan	versterken	en	kan	dit	

gedrag zelf corrigeren
•	 	De	cliënt	kan	inadequate	copingmechanismen	herkennen	en	verbeteren
•	 	De	cliënt	kan	zijn	of	haar	werk	weer	uitoefenen	of	met	aanpassingen	hervatten

Duur en frequentie
Vier tot acht sessies van drie kwartier met daarnaast per sessie een kwartier voorbereiding 
en eigen verslaglegging.

Werkwijze/activiteiten
De A&G-psycholoog bespreekt met de cliënt hoe deze omgaat met het ziekteproces in 
relatie	tot	diens	werkproces.	Het	traject	bestaat	uit:
•	 	de	factoren	formuleren	die	de	klachten	op	het	werk	verbeteren	of	verergeren
•	 	cognitieve	gedachtenpatronen	die	van	invloed	zijn	op	het	hanteren	van	de	klachten	

onderzoeken	en	zo	nodig	bijstellen
•	 	psychische	belastbaarheid	herstellen	of	vergroten	door	gedragsmatige	stappen	aan	

te	leren	zoals	(beter)	leren	ontspannen,	afleiding	zoeken,	omgaan	met	pijn,	grenzen	
en vermoeidheid

•	 	het	eigen	initiatief	vergroten	en	andere	positieve	factoren,	zoals	samenwerking,	versterken
•	 	indien	van	toepassing	een	geleidelijke	terugkeer	naar	het	werk	bespreken	en	

begeleiden;	voorlichting	geven	over	een	tijdcontingente	en	proces-	of	klachtgerichte	
aanpak	en	de	reden	daarvan,	meedenken	over	mogelijke	werkaanpassingen

•	 	indien	noodzakelijk	en	relevant	overleggen	met	de	werkgever	over	aanpassing	van	de	
werkzaamheden	(zie	Randvoorwaarden)

Randvoorwaarden
•	 	De	cliënt	is	voor	de	somatische	klachten	onder	behandeling	(geweest)	bij	een	huisarts,	

fysiotherapeut	en	dergelijke
•	 	De	A&G-psycholoog	heeft	actuele	kennis	van	in	ieder	geval	de	privacywetgeving,	de	

WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving: afstemming met of 
advies	aan	derden	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	omstandigheden	en	voorwaarden	
zoals beschreven in wet- en regelgeving
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3.5 Interventie bij verslavingsproblemen op het werk

Doelgroep
Medewerkers	met	milde	verslavingsproblemen,	waarbij	de	verslavingsproblematiek	een	
negatieve	invloed	heeft	op	de	kwaliteit	van	het	werk.	De	afhankelijkheid	van	alcohol	of	
andere	middelen	kan	zowel	het	primaire	probleem	zijn	als	samenhangen	met	andere	
psychische problemen.

Doelen
•	 	De	cliënt	heeft	inzicht	in	zijn	verslavingsprobleem	en	de	consequenties	daarvan	voor	

het werk
•	 	De	cliënt	is	gemotiveerd	om	te	veranderen
•	 	Het	verslavingsgedrag	van	de	cliënt	is	doorbroken	en	vermindert	of	stopt	uiteindelijk
•	 	De	cliënt	heeft	handvatten	om	terugval	te	voorkomen

Duur en frequentie
Drie tot tien sessies van drie kwartier met daarnaast per sessie een kwartier voorbereiding 
en	eigen	verslaglegging;	tweewekelijks	of	aansluitend	bij	de	behandeling	van	de	andere	
psychische	problematiek;	na	verloop	van	tijd	met	langere	tussenpozen.

Werkwijze/activiteiten
De	A&G-psycholoog	begint	met	het	operationaliseren	van	de	doelen	die	in	de	intake	zijn	
geformuleerd. De psycholoog en de cliënt werken achtereenvolgens aan de volgende 
stappen:
•	 	bewustmaking	van	het	problematische	verslavingsgedrag	door	informatie	te	geven	

over hoe verslavingsgedrag werkt en over de gevolgen van het gedrag voor de cliënt 
en	zijn	werkomgeving

•	 	bewustmaking	van	de	nadelen	van	de	verslaving	en	de	voordelen	(gedrag	en	gevoel)	
van het beëindigen van de verslaving en zo de cliënt motiveren te veranderen

•	 	inzicht	geven	in	de	situaties	waarin	het	verslavingsgedrag	optreedt
•	 	feitelijke	aanpak	van	het	verslavingsgedrag	door	de	gedachten	te	veranderen	die	tot	

het verslavingsgedrag leiden, door alternatief gedrag aan te leren, door 
zelfcontroletechnieken aan te leren en door voorbeelden te bespreken van mensen die 
het is gelukt de verslaving te overwinnen

•	 	voorkomen	van	terugval	in	het	verslavingsgedrag	door	risicofactoren	en	risicosituaties	
(onder meer in het werk) te leren signaleren en ermee te leren omgaan. Het gaat onder 
meer om voortekenen in de vorm van gedachten en ideeën. Daarnaast legt de A&G-
psycholoog	de	fysiologische	kant	van	de	verslaving	uit.	De	psycholoog	bewaakt	daarbij	
diens	grenzen	van	deskundigheid	en	verwijst	zo	nodig	door	naar	de	huisarts

•	 	indien	noodzakelijk	en	relevant	betrekt	de	A&G-psycholoog	de	direct	leidinggevende	
of	personeelsfunctionaris	bij	het	traject.	Dit	maakt	een	tweesporenbeleid	mogelijk:	

de	cliënt	wordt	op	de	werkvloer	op	zijn	verslavingsgedrag	aangesproken	(spoor	1),	
terwijl	de	A&G-psycholoog	de	psychologische	begeleiding	geeft	(spoor	2)

Aanvullende informatie
•	 	Naast	deze	module	kan	een	preventieve	groeps-	of	leefstijltraining	worden	ingezet
•	 	De	psycholoog	kan	de	cliënt	verwijzen	naar	een	lotgenotengroep	of	

zelfbegeleidingsgroep,	bijvoorbeeld	de	AA	of	GA	(Gamblers	Anonymous)

Randvoorwaarden
•	 	Samenwerking	met	de	huisarts	in	verband	met	het	mogelijk	voorschrijven	van	

medicatie	(in	verband	met	een	onthoudingsdelier)	en/of	bloedonderzoek	bij	
middelenmisbruik

•	 	Overleg	met	de	bedrijfsarts.	De	verslavingsproblematiek	kan	invloed	hebben	op	de	
veiligheid van de cliënt en anderen op het werk (denk aan vervoer, industrie)

•	 	Afspraken	op	management-	en	uitvoerend	niveau	met	de	tweedelijns	ggz-instellingen	
voor	verslavingszorg	in	de	regio	over	consultatie	en	mogelijke	doorverwijzing

•	 	De	A&G-psycholoog	heeft	actuele	kennis	van	in	ieder	geval	de	privacywetgeving,	de	
WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving: afstemming met of 
advies	aan	derden	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	omstandigheden	en	voorwaarden	
zoals beschreven in wet- en regelgeving
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3.6 Interventie gericht op voorkomen van terugval

Doelgroep
Cliënten	die	een	traject	bij	de	A&G-psycholoog	succesvol	hebben	afgerond	en	de	bereikte	
resultaten willen consolideren.

Doelen
•	 	De	cliënt	heeft	meer	controle	over	het	proces	van	terugval	en	herstel;	deze	kan	de	

nieuw	aangeleerde	vaardigheden	blijven	toepassen	in	uiteenlopende	situaties	die	tot	
stress of terugval zouden kunnen leiden

•	 	De	cliënt	kan	dreigende	terugval	(klachten,	verzuim)	beter	hanteren;	deze	kan	signalen	
van	verslechtering	tijdig	herkennen	en	voorkomen	dat	de	cliënt	afglijdt	naar	ongewenst	
gedrag of een ongewenste conditie

•	 	De	cliënt	maakt	zo	mogelijk	beter	gebruik	van	de	positieve	factoren	in	het	werk

Duur en frequentie
Gemiddeld één tot drie sessies van drie kwartier met daarnaast per sessie een kwartier 
voorbereiding en eigen verslaglegging; zes weken tot enkele maanden na afronding van de 
primaire begeleiding.

Werkwijze/activiteiten
De	A&G-psycholoog	begint	met	het	terugkijken	op	de	periode	tussen	de	afronding	van	
de primaire begeleiding en het eerste consult terugvalpreventie. Centraal in de terugval-
preventie staat het versterken en uitbreiden van de aangeleerde vaardigheden zodat de 
cliënt	deze	in	diverse	omstandigheden	en	ook	onder	druk	adequaat	blijft	toepassen.	De	
psycholoog kan aandacht besteden aan de volgende stappen:
•	 	een	lijst	van	beschermende	factoren	opstellen	en	deze	factoren	in	het	dagelijks	werk	

leren vasthouden
•	 	de	eigen	psychologische	valkuilen,	risicovolle	situaties	en	stressfactoren	herkennen,	

analyseren en elimineren
•	 	het	versterken	van	eigen	initiatief	en	andere	positieve	factoren,	zoals	samenwerking	en	

sociale ondersteuning
•	 	de	aangeleerde	strategieën	en	vaardigheden	voor	het	omgaan	met	risicovolle	situaties	

consolideren,	bijvoorbeeld	tijdig	de	stress	reduceren	of	hulp	inschakelen
•	 	signalen	van	terugval	herkennen:	veranderingen	in	gedrag,	gedachtengangen	en	

gevoelens,	bijvoorbeeld	door	geschreven	zelfmonitoring
•	 	een	lijst	opstellen	met	factoren,	handelingen	of	personen	die	de	cliënt	kan	gebruiken	

of	inschakelen	bij	signalen	van	terugval	en	in	risicovolle	situaties
•	 	alert	blijven	om	het	terugvallen	in	oude	denk-	en	gedragspatronen	te	voorkomen
•	 	nagaan	hoe	de	cliënt	het	werk	kan	hervatten	als	deze	nog	niet	aan	het	werk	is

Aanvullende informatie
Deze module kan ook worden ingezet als er al sprake is van een terugval. De focus ligt 
dan vooral op herhaling en verder oefenen met de reeds geleerde vaardigheden en op 
de manier waarop de cliënt deze vaardigheden kan gebruiken om verder te kunnen.

Randvoorwaarden
•	 	Indien	de	cliënt	dit	wenst	betrekt	de	A&G-psycholoog	de	leidinggevende	bij	de	activiteiten
•	 	De	A&G-psycholoog	heeft	actuele	kennis	van	in	ieder	geval	de	privacywetgeving,	de	

WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving: afstemming met of 
advies	aan	derden	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	omstandigheden	en	voorwaarden	
zoals beschreven in wet- en regelgeving
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Rapportage aan derden

Doelgroep
Andere	begeleiders	van	de	cliënt	zoals	de	bedrijfsarts,	de	leidinggevende	of	een	personeels-
functionaris	en	overige	begeleidende	en/of	beoordelende	instanties	(bijvoorbeeld	het	UWV)	
met	een	vraag	om	schriftelijke	informatie	over	een	cliënt	van	de	A&G-psycholoog.

Doel
De	aanvrager	heeft	relevante	(schriftelijke)	informatie	en/of	advies	gekregen.

Duur en frequentie
De vraag wordt binnen twee weken beantwoord.

Werkwijze/activiteiten 
Inhoud van gegevensverstrekking aan derden hangt af van het doel en de context waarin 
deze	wordt	gevraagd.	De	A&G-psycholoog	neemt	daarbij	de	geldende	regels,	zoals	vermeld	
hieronder	bij	de	randvoorwaarden,	in	acht.	De	volgende	onderwerpen	kunnen	deel	uitmaken	
van de gegevensverstrekking:
•	 	de	vraagstelling,	het	doel	en	de	context	van	de	gegevensverstrekking
•	 	de	schriftelijke	toestemming	van	de	cliënt	(voor	zover	van	toepassing,	zie	Randvoor-

waarden), na door de psycholoog over doel en inhoud van de gegevensverstrekking 
te	zijn	geïnformeerd	

•	 	een	antwoord	op	de	vragen	voor	zover	de	psycholoog	dit	kan	verantwoorden	op	grond	
van	diens	bevindingen	zoals	vastgelegd	in	het	dossier	(zie	ook	Randvoorwaarden,	onder	
andere	is	hierbij	van	belang	dat	de	te	verstrekken	gegevens	relevant	en	noodzakelijk	
zijn	voor	de	specifieke	vraagstelling	van	de	derde)

•	 	vermelding	van	de	geldigheidsduur	van	de	bevindingen

Aanvullende informatie
Waar	nodig	ondersteunt	de	A&G-psycholoog	de	cliënt	bij	diens	voorbereiding	op	een	
gesprek met de betreffende instantie.

Randvoorwaarden
De A&G-psycholoog heeft actuele kennis van in ieder geval de privacywetgeving, de 
WGBO, NIP-beroepscode en andere relevante wet- en regelgeving: afstemming met of 
advies	aan	derden	is	alleen	mogelijk	onder	bepaalde	omstandigheden	en	voorwaarden	
zoals beschreven in wet- en regelgeving.
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