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Psychische aandoeningen
in Nederland

Life time prevalentie: 42.7%
Jaarprevalentie volwassenen: 18% 

• werkend deel: 16,4%
• werkloos deel: 23.3%

Grove indeling*: 
1. Licht tot matig
2. Matig tot ernstig
3. Ernstig tot zeer ernstig

*Schene, Van Weeghel, Van Dijk & Van der Klink (2005). Psychische aandoeningen en arbeid. I. de achtergronden. II. de 
interventies. In: Schene et al. (red.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 2005-2006. Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum, p. 233-272. Ook in: PsychoPraxis 7 (2005), nr. 3, p. 110-116

Zie ook: Hees & Schene (2014). Psychische stoornissen en werk. In: Van der Feltz-Cornelis & Niels Mulder (red), 
Handboek Sociale Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom, p. 359-368.



Arbeid en Psyche
probleemschets

• 16,4% van werkende bevolking heeft psychische stoornis in afgelopen 12 maanden 
(De Graaf e.a., 2011)

• Arbeidsverzuim psychische redenen groot (19%)
• Minderheid doorverwezen gespecialiseerde hulpverleners (Hees & Schene, 2014)
• Werknemers met psychische aandoeningen re-integreren trager
• Ruim derde arbeidsongeschikt verklaarden afgekeurd wegens psychische klachten
• Een derde van bijstandsgerechtigden ontvangt hulp vanwege psychische 

problematiek
• Mensen met ernstige psychische problemen zijn 3 à 4 keer zo vaak werkloos als 

mensen zonder die problemen
• 60% van de GGz-kosten betreft cliënten met arbeidsongeschiktheids- of 

bijstandsuitkering
• Groot verlies aan arbeidscapaciteit: een maatschappelijk, financieel én persoonlijk 

probleem



Maatschappelijk herstel 
volgens mensen met (psychische) beperkingen

• Geaccepteerd en erkend als 
individuen die meer zijn dan hun 
beperkingen

• Persoonlijke relaties met familie, 
vrienden en kennissen

• Actief in vrijetijdsbesteding en 
andere sociale activiteiten

• Fatsoenlijke huisvesting
• Werk/onderwijs
• Voldoende formele 

(professionele) en informele 
ondersteuning (Hall, 2009)



Mensen met 
ernstige psychische aandoeningen

Positie op de arbeidsmarkt
Kloof tussen wens en werkelijkheid:
• Arbeidswensen: 60% - 70% wil ooit (weer) werken (vooral < 35 jaar)
• Arbeidsdeelname: plm. 16%
Belemmeringen:
• binnen de persoon (gebrek aan gezondheid, veerkracht, ervaring, 

vertrouwen, vaardigheden)
• buiten de persoon (werkgelegenheid, rendement, stigma, kwaliteit 

beschikbare arbeid, GGz niet erg arbeidsminded, gebrekkig 
reïntegratiebeleid)



Betekenis van werk
Algemeen:
De meeste Nederlanders vinden werk belangrijkste levensgebied, vlak na gezin, ver 
voor vrije tijd

• Inkomen
• Tijdstructurering
• Sociale contacten, verbreding sociale horizon
• Identiteit en status
• Dwingt tot activiteit, gezondheid

Specifiek:
• Andere rol dan die van patiënt
• Publiek stigma wordt veel minder
• Werk beschermende factor voor depressie
• Werken als overlevingsstrategie (coping)
• Werken is hét bewijs van psychisch en maatschappelijk herstel



Geen gelijkwaardig alternatief 

Er is geen activiteit te verzinnen die, zoals betaalde 
arbeid, al deze functies en voordelen in zich kan 
verenigen (Bennett, 1988)
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Mensen met psychiatrisch aandoeningen
Ambivalent over werken

• Confrontatie met eerder falen
• Bedreiging zelfbeeld
• Angst voor gezondheidsverlies
• Angst voor negatieve reacties van anderen (stigma)
• Angst voor verlies van uitkering



Werken aan ambivalentie
behandelaars

• Behandelaars zijn vaak ambivalent/aarzelend over werkhervatting: 
bang voor crisis, terugval etc.

• Endeavor Trial: IPS+ Motivational Interviewing (MI) voor hulpverleners
(Craig e.a., 2014)

• MI werd gebuikt om ambivalentie en motivationele conflicten bij GGz-
hulpverleners op te lossen

• Werkuitkomsten na 12 mnd. waren beter voor IPS + MI bij GGz-
hulpverleners: 33% betaalde baan vs. 12% in controlegroep (alleen IPS)



Is werk goed 
voor de (psychische) gezondheid?

Evidentie dat duurzame arbeidsparticipatie (3 à 5 
jaar) leidt tot:
- Symptoomreductie
- Minder opnames
- Betere kwaliteit van leven
(Bush et al., 2009; Hoffmann e.a., 2014; OECD, 
2014)

Werkloosheid leidt tot:
- Slechtere somatische en psychische gezondheid
(Paul & Moser, 2009; Schuring et al., 2012)



Is werk goed 
voor de psychische gezondheid?

“For most people, most of the time, 
good work is beneficial for mental
health”
(Henderson, 2011)

“If you think work is bad for people with
mental illness, try poverty, 
unemployment, and social isolation”
(Marone & Golowka, 2000)



Effectieve arbeidsintegratie
Gemeenschappelijke ingrediënten

• Accent in begeleiding op arbeidsfunctioneren
• Gelijktijdige en geïntegreerde aandacht voor psychische klachten en 

functioneren in arbeid (biopsychosociaal perspectief) 
• Verbreding focus: van individuele cliënt naar cliënt in zijn context
• Paradigmawisseling: van ‘train-then-place’ naar ‘place-then-train’
• Interventies die probleemoplossend vermogen versterken, in concrete 

situaties 
• Belang van communicatie en samenwerking: gezamenlijke aanpak 

cliënt, werkgever, bedrijfsarts, trajectbegeleider, GGz-behandelaar, 
uitkeringsinstanties

• Leren omgaan met (zelf)stigma



OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development)

Policy recommendations (Roadmap to success)*

Key elements to build a mentally resilient workforce and improve
labour market inclusion of people who suffer from mental ill-health:
• Acting at an early stage in the benefit system
• Early preventive action in the workplace
• Action to ensure good school-to-work transition
• Access to mental health treatment
• Raising awareness among front-line actors
• Better mental health competence for all actors
• Access to professional support
• Development of more integrated approaches, e.g. IPS

* OECD (2015). Fit Mind, Fit Job. From evidence to practice in mental health and work



Individuele Plaatsing & Steun (IPS) 
Hoofdkenmerken

• Regulier betaald werk is het centrale doel
• Iedere cliënt die baan wil, wordt  in traject genomen (‘zero exclusion’)
• Snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)
• Voorkeuren van de cliënt centraal
• Ondersteuning op lange termijn (‘place-train-maintain’)
• Doorlopende, systematische inschatting van arbeidsmogelijkheden
• Systematische ‘job development’
• Integratie met GGZ-hulp (trajectbegeleider lid van ambulant, multidisciplinair team)
• Individuele begeleiding bij uitkeringskwesties (‘benefit counseling’)







Follow-up 30 months
main outcome

(competitive work)



IPS 
in richtlijnen en zorgstandaarden

• Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie:
• Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen:
• Zorgstandaard psychose:
• Zorgstandaard Bipolaire stoornissen:
• Generieke module Ernstig psychische aandoeningen (EPA)
• Generieke module destigmatisering
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Aantal instellingen
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Totale caseload IPS Nederland
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Werk en opleiding 
beloop per jaar
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IPS 
een dynamisch model

Uitbreiding:
• Nieuwe doelgroepen: mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) én

mensen met Common Mental Disorders (CMD), cliënten maatschappelijke opvang
• Extra doel: betaald werk én opleiding
• Add-on interventies (bv. cognitieve remediatie, WRAP)
• Nieuwe aanbieders (GGz-instellingen én gemeenten)
• Betrokkenheid werkgevers bevorderen!

Uitdagingen:
• Wetenschappelijk bewijs verzamelen om haalbaarheid en effectiviteit van nieuwe 

IPS-praktijken aan te tonen (Denk aan ministeriële regeling IPS-CMD)
• Opleiden en ondersteunen bij implementatie in die nieuwe praktijken
• Ondertussen kwaliteit van IPS-uitvoering op peil houden
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Wat is er nodig……

…..om meer GGZ-cliënten duurzaam aan een betaalde baan te helpen?

1. Positieve verwachtingen (geloof in arbeidsmogelijkheden)
2. Effectieve ondersteuning
3. Adequate financiering
4. Regionale samenwerking
5. Landelijke monitoring

Deze punten op geleide van helder plan van aanpak realiseren 
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Dank voor uw aandacht!
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