
Heb je gezondheids-
problemen en krijg 
je een ziekte- of 
invaliditeits-uitkering 
sinds januari 2022?
Tijdens je herstel kan je al nadenken 
over je competenties en talenten 
en hoe je deze kan inzetten op 
de arbeidsmarkt. Want werk kan 
bijdragen aan je herstel, het zorgt 
voor sociale interactie en meer 
structuur in je leven. Werken geeft  je 
ook een gevoel van zelfontplooiing. 

Je kan werken op maat, deeltijds of 
voltijds.

Interesse? Je mutualiteit bekijkt 
samen met jou of je al klaar bent om 
stappen naar werk te zetten en wat 
hiervoor nodig is.

 

Ben je ziek? Geef je ar-
beidsongeschiktheid aan 
bij je ziekenfonds.

Vul het getuigschrift van arbeids-
ongeschiktheid in. Doe dat samen 
met de arts die je behandelt. Vraag 
het getuigschrift aan je ziekenfonds 
of download het. Bezorg dit getuig-
schrift aan de adviserend arts van je 
ziekenfonds.

10 weken na de aanvang 
van arbeidsongeschiktheid

Je adviserend arts stuurt je een 
vragenlijst. 
Je bent verplicht om de vragenlijst 
in te vullen. Vul deze lijst zo volledig 
mogelijk in. Zo kan je adviserend 
arts je situatie goed inschatten. 
Bezorg de ingevulde vragenlijst 
binnen de 2 weken aan het 
ziekenfonds.

Vanaf 16 weken na 
de aanvang van 
arbeidsongeschiktheid

Je adviserend arts bekijkt of 
werk al dan niet haalbaar is en/
of je ondersteuning nodig hebt om 
stappen naar werk te zetten.

Wil je instappen in een 
traject naar werk?  

Onderteken dan volgende 
documenten:
• Een engagementsverklaring dat 

je vrijwillig stappen naar werk wil 
zetten naar je huidige of nieuwe 
werkgever.

• Een document dat er 
gegevensuitwisseling mag zijn 
met andere partners zoals een 
arbeidsarts en/of VDAB.

Meer info?  
vdab.be/gezondheidsprobleem

Wat als je adviserend arts 
inschat dat je stappen naar 
werk kan zetten?

Je krijgt een gesprek bij de terug-naar-
werk-coördinator. Het eerste gesprek 
is verplicht. Samen met je terug-naar-
werk-coördinator bekijk je welke 
stappen mogelijk zijn om terug te keren 

naar de arbeidsmarkt. Dit is volledig op 
vrijwillige basis. 

Wil je terug aan de slag bij je huidige 
werkgever?
Dan brengt de terug-naar-werk-
coördinator je in contact met je 
arbeidsarts.

Heb je ondersteuning nodig om werk 
te vinden?
Dan word je doorverwezen naar VDAB. 
Bel naar het gratis nummer
op 0800 30 700.
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https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx
https://www.vdab.be/gezondheidsprobleem

