
MIDDEN IN HET WERKZAME LEVEN (LOONDIENST) 

WERK IS BELANGRIJK VOOR IDENTITEIT EN DAGRITME

PERSOONLIJK

Als kostwinner van een  gezin 
met jonge kinderen full time 
aan het werk in de metaal; in 
loondienst. 

‘Men noemt mij manusje 
van alles, omdat ik zo handig 
ben.’ Onregelmatige diensten. 
In de vrije tijd wordt menig 
uur in de sportschool door-
gebracht. ‘Partner & kids zijn 
belangrijk voor me’. 

Positief zijn, gezond leven 
met goede voeding en vol-
doende slaap wordt nage-
streefd.

‘Veel steun van omgeving 
gehad tijdens herstelperio-
de; niet van werkgever. Mijn 
leidinggevende vond dat als 
ik niet snel genoeg herstel-
de, dat ik dan op zoek moest 
naar ander werk. Ik was juist 
bezig met het behalen van 
een extra praktijkdiploma om 
mijn positie te verbeteren.’

IK & WERK

Het is wenselijk om al bij 
 ziekenhuis-opname aandacht 
te hebben voor werk & in-
komen. Op de eerste dag van 
opname ziekmelding. Bij een 
bedrijfs- ongeval ook aan-
dacht voor arbeidsinspectie 
en letselschadetraject.

Geen prater als het gaat om 
dat wat er is voorgevallen. ‘Ik 
wilde zo snel mogelijk terug 
naar mijn ‘oude’ normaal. Ik 
ben nog vaak moe aan het 
einde van een werkdag. In de 
zomer en winter valt het werk 
me ook zwaar. Lente en herfst 
zijn fijner.’

Re-integratie was & is niet 
eenvoudig.

BEHOEFTE

Zorg voor inkomen continu-
ering en goed contact met 
werkgever. Echter, dat contact 
wel op gepaste afstand met 
aandacht voor dat wat goed 
is voor het gezin.

Hoe ga je in gesprek met … 
collega’s?

Inzicht in belastbaarheid.
Inzicht in rechten en plichten.

‘Hoe ga je in gesprek met …. 
al die professionals die me 
sneller aan het werk willen 
hebben dan dat zelf denk dat 
ik aankan?’

BELEMMERINGEN

  104 weken traject is te 
snel. ‘Wat als ik dat niet 
haal?’

  Werkbehoud een issue 
(1e spoor); re-integratie

  Blijft het 1e spoor of is  
2e spoor meer passend?

  Spanningsveld tussen 
zorg voor eigen belangen 
(therapie, medisch trajec-
ten) versus werkzaam-
heden voor ‘de baas’ en 
de druk van  Arboarts.

‘Niet lullen, 
maar poetsen’

‘Kunnen je littekens knappen als je 
fysiek zwaar werk doet?’

voor bijna ¾ van de  
lotgenoten duurt het 

herstel ten minste 2 jaar

Streeft 
doelen na Berustend

Marijn

Marijn
BURNSURVIVOR

Voor meer ondersteuning ga naar de Vereniging van Mensen met Brandwonden of zoek op 
www.mijnreintegratieplan.nl en www.samenbouwenaanparticipatie.nl
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patiënt ‘worstelen met dat wat me is overkomen’ minder patiënt, meer mens van overleven naar een ander leven

BWC revalidatie thuis nazorg/ poliklinisch thuis
reconstructie /

re-integratie 
maatschappij 

focus op wekelijks 
aan het werkre-integratie werkthuisnazorg/ poliklinisch

Patiëntreis

Kwaliteit van 
leven in 
ander lijf

Overlevings
modus

werk en privé in balans

Contact gezin
& bezoek bekenden

Mijn kind vertaald 
mijn ongeval in 
spookbeelden

Onmacht, 
onzekerheid

vechtlust

Schuld?

Ontslag BWC

Kinderen 
ontmoeten

Confrontatie 
(tijdelijke?) 

beperkingen
Zorg financiële 

toekomst

Gezin weer samen, 
kinderen knuffelen

Contact gezin
& bezoek bekenden

Toekomstig 
werk(en)?

Eindelijk weer thuis Kans op operatie waardoor 
afname belemmeringen

Naast herstel langzaamaan energie voor privé!

Poli bezoek

‘koffiedrinken 
en contact met 

collega’s

Strijdbaar: 
zoeken naar 
mijn grenzen

Wat kan ik nog wel en wat niet 
uitzoeken tezamen met 

casemanager
Moe van de situatie

Boos: wanneer oude 
normaal terug!

Berusten of strijden ??

Weerstand & boosheid over 
steeds opnieuw verhaal doen en 

verlies  onafhankelijkheid
Weerstand: weer 

een operatie

Opzien tegen koffiedrinken 
met collega’s en ontmoeting 

leidinggevende Vaak moe / 
vermoeid en last 

van jeuk Verlies van vertrouwen in 
toekomst met perspectief Uitzichtloosheid, stress, , verdriet over verliet 

status, dag invulling, mogelijkheden e.d.

Stress over contact met instanties z

MIDDEN IN HET WERKZAME LEVEN (LOONDIENST) 

WERK IS BELANGRIJK VOOR IDENTITEIT EN DAGRITME

Marijn
BURNSURVIVOR

Voor meer ondersteuning ga naar de Vereniging van Mensen met Brandwonden of zoek op 
www.mijnreintegratieplan.nl en www.samenbouwenaanparticipatie.nl

Marijn

Re-integratiecoach
‘Marijn voelt zich niet gehoord  

en/of gezien’

werkgever: 
‘oh man! Ik wist dat het complex 

was, maar het is nog 
indrukwekkender!’
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EIGEN BAAS

ZZP MET DROOM VAN EEN GROOT EIGEN BEDRIJF

PERSOONLIJK

Consultant IT. Snel leven. 
Familie is belangrijk. Grote 
vriendenkring. Veel er op uit 
en uitgaan. Overvolle agenda. 
Wendbare persoonlijkheid.

Dilek en partner zitten niet 
meer in dezelfde levensstijl 
(o.a. inkomsten uit balans). 
Dat leidt tot spanningen in  
de relatie. 

‘’Mijn werk was mijn hobby.  
Ik wil mijn passie graag 
 terug en weer aan de slag als 
 ondernemer. Om me weer 
fitter te voelen zou ik moe-
ten sporten en mijn grenzen 
verleggen. Het is een rare 
ervaring, want  door te spor-
ten en het leven weer zo veel 
als mogelijk op te pakken 
verneem ik alleen maar meer 
vermoeidheidsklachten.’

Gekozen voor hoog eigen 
 risico waardoor nu grote 
 financiële last..’

IK & WERK

‘Altijd was ik in de weer. Druk 
met nieuwe ideeën uitwerken. 
Het ging goed met de zaak, 
totdat ik werd opgenomen. Ik 
werk nu 35uur per week. Dat 
is voor mijn doen parttime.’

Dilek revalideerde vanuit huis. 
Zo kon werk, revalideren en 
contact houden met familie 
worden gecombineerd.

‘De steun van thuis verhoogt 
de motivatie voor operaties. 
Meer operaties betekent voor 
mij meer beweging en daar-
door hopelijk meer toekomst-
mogelijkheden.’

BEHOEFTE

Hoe fiksten anderen hun 
financiële plaatje tijdens 
proces van revalidatie i.c.m. 
eigen baas zijn. Moet ik een 
beroep doen op Bbz of IOAZ? 
Hoe werkt dat?

Hoe ga je in gesprek met je 
claimbehandelaar, medisch 
adviseur en arbeidsdes- 
kundige?

Motivatie om er weer tegen 
aan te gaan.

Leven weer in balans  
brengen.

BELEMMERINGEN

  ‘(inkomens) verzekering 
voldoende geregeld? Hoe 
wordt zorgverzekeraar 
betaald? Conflicterend?’

  Geen loondoorbetaling

  Littekens zijn niet zicht-
baar voor de ander. 
 Fysieke klachten zijn er 
wel o.a. krachtverlies.

  Rouw, boosheid en angst; 
onbevangenheid is naar 
achtergrond verschoven.

familiemens

‘Als je als traumapatiënt 
niet de (financiële) rust in 

je hoofd hebt, kun je niet met je 
herstel aan de slag’   

Terugkijkend zegt de meerderheid 
van de lotgenoten dat ‘met de  kennis 

van nu, had ik meer tijd/ rust voor 
mezelf moeten nemen’. 

sociaal netwerker leert in de 
praktijk

Dilek

Dilek
COMORBIDITEIT

Voor meer ondersteuning ga naar de Vereniging van Mensen met Brandwonden of zoek op 
www.mijnreintegratieplan.nl en www.samenbouwenaanparticipatie.nl



patiënt ‘worstelen met dat wat me is overkomen’ minder patiënt, meer mens van overleven naar een ander leven

BWC revalidatie thuis nazorg/ poliklinisch thuis
reconstructie /

re-integratie 
maatschappij 

focus op wekelijks 
aan het werkre-integratie werkthuisnazorg/ poliklinisch

Patiëntreis

Kwaliteit van 
leven in 
ander lijf

Overlevings
modus

werk en privé in balans

Relatief blij met 
boodschap 

prognose herstel

ongeduld

pijn
vertrouwen

opluchting

druk

onzekerheid
Zich druk maken

Vooruit willen
verwachtingsvol

onrust
ontredderd bezorgd

wanhopig
angst

blij

moe
vermoeid

Negatief zelfbeeld
onzekerheid

afhankelijk

boos

spanning

onzekerheid

Veel inspanning

twijfel

Gemotiveerd om er 
iets van te maken

Frustratie over 
inkomen & 

bijstand

slachtoffer

onmacht
Zichzelf kwijt

moe/ 
vermoeid

overmoedig

afhankelijk

hoopvol er voor de 
ander 

willen zijn

vreugde

twijfel
twijfel

onzeker 
over eigen 

kunnen

onzeker, 
moedeloos

Langdurige 
klachten

terugval

Niet meer zoals 
vroeger

Vermoeid, 
futloos, weinig 

energie

EIGEN BAAS

ZZP MET DROOM VAN EEN GROOT EIGEN BEDRIJF

Dilek
COMORBIDITEIT

Voor meer ondersteuning ga naar de Vereniging van Mensen met Brandwonden of zoek op 
www.mijnreintegratieplan.nl en www.samenbouwenaanparticipatie.nl

Dilek

Verzekeringsarts & arbeids-
deskundige: besteed vroegtijdig 
aandacht aan werk &  inkomen;  

al in BWC

Een uitkering kan helpen in de  
eerste periode, als een soort van  
trampoline. Het systeem voorziet  
er in om geen hangmat te worden



ARBEIDSPOTENTIEEL

TOEKOMST LONKT! WELK PERSPECTIEF?

PERSOONLIJK

Robin stond aan de voor-
avond van een nieuwe fase 
in zijn leven. Hij had al veel 
meegemaakt, maar na het  
afronden van zijn opleiding 
was hij er klaar voor om de 
wereld te gaan ontdekken.  
En toen…

@!?*^

‘Nu woon ik weer bij mijn 
ouders. Heb problemen met 
mijn partner. We proberen 
een LAT-relatie vol te hou-
den. Ik voel me somber. Wil 
eigenlijk weg, maar waar 
naartoe. Ik ben weer afhanke-
lijk, ook financieel. Ik heb zo 
hard gewerkt om autonoom 
te kunnen zijn. Dat was mijn 
droom.’

‘Moet ik straks weer aan een 
‘terug-naar-school’-project?’

IK & WERK

Het doel was een nieuwe fase 
in te gaan en eerst de wereld 
rond te trekken. Daarna aan 
de slag en de opgedane ken-
nis en ervaringen te verzilve-
ren in euro’s. Maar wat nu.

Reizen is geen optie en door 
de fysieke beperkingen kan 
Robin het werk niet doen 
waarvoor hij is opgeleid. Valt 
mentaal ook zwaar. PTSS ligt 
op de loer.

Minder belastbaar. Stress-
gevoelig.

Frequent naar therapie gaan 
blijft voorlopig. Wonden dicht 
is nog lang niet ‘ het leven is 
weer normaal!’

BEHOEFTE

Wat kan ik nog? Wie helpt me 
dat uit te vinden? Waar vind ik 
hulp? Welke werkgever zit op 
mij te wachten.

Handige tips en hulpmidde-
len om opnieuw allerlei alle 
 daagse handelingen te  
kunnen uitvoeren.

Hoe in gesprek te komen en 
te voeren met UWV over  
uitkeringen en regelingen 
ziektewet?

BELEMMERINGEN

  Omscholing=stressvol

  Piekergedachten

  Schaamte & schuld

  Vermoeidheids- en  
concentratieklachten

  Veel jeuk in de littekens

  Sluit zich op en gaat  
alleen naar buiten bij 
schamel licht

somber

‘Ik wil graag fulltime werken,  
maar mijn lijf kan dat maar  

parttime  volhouden’

Nog dagelijks wordt bijna de helft 
van de lotgenoten geconfronteerd 
met angst, depressie en/of pijn.

vrijbuiter was een  
optimist…

…nu  
wantrouwend

Robin

Robin
(ON)ZICHTBARE LITTEKENS

Voor meer ondersteuning ga naar de Vereniging van Mensen met Brandwonden of zoek op 
www.mijnreintegratieplan.nl en www.samenbouwenaanparticipatie.nl



patiënt ‘worstelen met dat wat me is overkomen’ minder patiënt, meer mens van overleven naar een ander leven

BWC revalidatie thuis nazorg/ poliklinisch thuis
reconstructie /

re-integratie 
maatschappij 

focus op wekelijks 
aan het werkre-integratie werkthuisnazorg/ poliklinisch

Patiëntreis

Kwaliteit van 
leven in 
ander lijf

Overlevings
modus

werk en privé in balans

Contact & bezoek 
vrienden, familie en 

bekenden

Onmacht, afschuw, 
paniek, onzekerheid

Onzekerheid, 
bewustwording, 

gênant

Spannend; 
wat gaat komen

Schaamte

Beperkte 
realiteitszin

Ingewikkeld 
ouderlijk (t)huis

Paniek

Ontslag uit BWC

Contact met 
lotgenoten

keuzestress

Daadkracht & hoopvol

slopend

Duurt lang, 
gelatenheid

Onzekerheid littekens
Onvrede met de 

situatie

Bewustwording, wil heel 
veel

Onzekerheid toekomst alleen
Impact wet- & regelgeving

Boos

Troost bij lotgenoten 
en zorgmedewerkers

Verbaasd 
& verrast

Gemotiveerd 

Frustratie over 
beperkingen 

moeheid

eenzaam

‘niet normaal’-
zijn

twijfel
Hulpeloos, 
afhankelijk

Onbegrip 
omgeving

verlies
schuldgevoel verdriet

depressief

Verlies van 
mogelijkheden

Onwetend twijfels

Ontevreden over situatie en 
(on)mogelijkheden

moe Strijd met ouders

Angst om naar 
buiten te gaan

frustratie

Beperkt 
zelfvertrouwen

ARBEIDSPOTENTIEEL

TOEKOMST LONKT! WELK PERSPECTIEF?

Robin
(ON)ZICHTBARE LITTEKENS

Voor meer ondersteuning ga naar de Vereniging van Mensen met Brandwonden of zoek op 
www.mijnreintegratieplan.nl en www.samenbouwenaanparticipatie.nl

Robin

Re-integratiecoach
‘Robin heeft behoefte aan duidelijk-
heid over te verwachten traject om 

dipjes in emotie te managen’


