
 

 

 

 

Hoofdstuk 6: De werkplek aanpassen 
 
Veel mensen met reuma kunnen baat hebben bij aanpassingen op het werk. Of je 
aandoening nu veroorzaakt of verergerd is door het werk, of verslechterd is sinds je voor 
het laatst werkte, het kan zijn dat je een vorm van aanpassing nodig hebt. Dit kan 
inhouden dat je werkplek of de apparatuur waarmee je werkt moeten worden aangepast. 
Het kan ook zijn dat je werkwijze aangepast moet worden, zoals het werken op flexibele 
uren. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voor mensen met reuma en handicaps, maar 
dan moet je eerst je aandoening bij je potentiële werkgever aangeven. 
 
Gezondheid en veiligheid op het werk 
Alle bedrijven en organisaties die mensen in dienst hebben moeten werken binnen de 
Regelgeving voor Gezondheid en Veiligheidsvoorschriften. Gezondheid en veiligheid op het 
werk zijn gericht op het mogelijk maken van een duurzaam werkleven door 
gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. Andere gezondheidsrisico’s gaan over 
het bewegingsapparaat. Hiervoor zullen ergotherapeuten en ergonomen* de relatie tussen 
banen en omgevingen evalueren. Zij gaan na hoe deze relatie overeenstemmend gemaakt 
kan worden met de behoeften, bekwaamheden en beperkingen van de werknemers. Dit 
kan aangepaste uitrusting betekenen, aanpassingen in de werktaken, of in de 
psychosociale omgeving. Goed ontworpen apparatuur of aanpassingen zijn niet alleen goed 
voor mensen met reuma. Ze zijn vaak goed voor iedereen. Gezonde werkplekken zijn goed 
voor jou en goed voor het bedrijf.  
 
Plichten werkgevers 
Werkgevers zijn verplicht werkplekken aan te passen om mensen in staat te stellen te 
werken. Dit betekent dat het werk moet worden aangepast aan de werknemer, en dat de 
werknemer moet worden aangepast aan het werk.  
 
Verplichtingen werknemers 
Als werknemer heb je ook verplichtingen om machines en apparatuur correct te gebruiken. 
Ook moet je je werkgever op de hoogte te stellen van situaties die van invloed kunnen zijn 
op jouw gezondheid en veiligheid op het werk, of op die van anderen. 
Om te bepalen welke aanpassingen voor jou geschikt zijn, kan een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd door een ergotherapeut of ergonoom. Er bestaan verschillende 
risicobeoordelingsmethoden en in verschillende landen zijn verschillende methoden 
beschikbaar. Een risicobeoordeling moet uitwijzen welke aanpassingen jij nodig hebt om te 
kunnen werken. 
 
Bedrijfsruimten en uitrusting 
Op Europees niveau vereist de gezondheids- en veiligheidswetgeving dat werkgevers 
bepaalde aanpassingen voor hun personeel maken. Sommige die van belang zijn voor 
mensen met reuma zijn: 

 Bij het organiseren van werkplekken rekening houden met gehandicapte 
werknemers, indien nodig. Dit omvat deuren, doorgangen, trappen, douches, 
wastafels, toiletten en werkplekken die rechtstreeks door mensen met een 
handicap worden gebruikt of bezet. 

 Het beschikbaar stellen van arbeidsmiddelen die geschikt zijn. 
 Ergonomische verbeteringen op de werkplek. 

 
Ga voor meer informatie naar de website van de Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) website: www.osha.gov/  
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In werkelijkheid is het zo dat, hoewel er wetgeving bestaat en deze op grotere werkgevers 
kan worden toegepast, veel kleinere werkgevers niet over de capaciteit, de mogelijkheden 
of de middelen beschikken om alle aanpassingen te maken. Ze kunnen misschien zelfs 
geen van de noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen maken om aan jouw behoeften 
te voldoen. 
 
Arbeidspatronen 
Omdat reuma onvoorspelbaar kan zijn, kan flexibel werken een uitkomst zijn vanwege het 
onregelmatige werkschema. Een flexibel werkrooster kan een nuttige oplossing zijn voor 
mensen met reuma en voor werkgevers. Zo’n schema kan ruimte bieden voor 
ochtendstijfheid, vermoeidheid en ziekenhuis- en behandelingsafspraken. Sommige 
bedrijven kunnen ook open staan voor het aannemen van mensen in een baan-deel rol 
met andere personeelsleden. Sommige arbeidsvormen zijn beter geschikt voor deze 
werkvormen dan andere. 
 
*Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het begrijpen van 
de interacties tussen mensen en andere elementen van een systeem. Het is een beroep 
dat de theorie toepast, en de principes, gegevens en methoden ontwerpt om het menselijk 
welzijn en het totale systeem te verbeteren. (IEA, 2000) 
 


