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“Ons werk
is echt
mensenwerk
en dat laat
zich het beste
vertellen
door uw
persoonlijke
ervaring.”

Het was best spannend. Een magazine introduceren voor je klanten, terwijl je weet dat zij al
overspoeld worden door post en e-mail. Waarbij
ze continue (onbewust) de afweging maken ‘wat
móet ik lezen, wat wíl ik lezen, wat wil ik even
apart leggen om later te lezen en wat gaat rechtstreeks bij het oud papier.’ En hoe zorg je dan
dat jouw blad (dat je met veel aandacht en zorg
gemaakt hebt) niet bij die laatste categorie zit.
Uit de reacties die we vanuit alle kanten kregen,
bleek dat we een juiste snaar hadden geraakt.
Veerkracht werd goed ontvangen. De artikelen
boden inhoud en maakten heel concreet wat Movir
nog meer te bieden heeft behalve een uitkering bij
arbeidsongeschiktheid. En dat is precies wat we
met Veerkracht voor ogen hebben. Onze dienstverlening op het gebied van preventie en re-integratie onder de aandacht brengen.
Ook hebben we in de eerste uitgave een oproep geplaatst om uw mening te geven over de
thema’s, de inhoud van de artikelen, de vormgeving, kleurstelling, foto’s en ga zo maar door. We
hebben de vele reacties goed doorgenomen en
gekeken welke aspecten volgens u voor verbetering vatbaar zijn. De meeste verbeterpunten
hadden betrekking op de vormgeving en niet op
de inhoud. Want daarover was u eigenlijk heel
erg tevreden.
Uiteraard blijven we open staan voor uw feedback.
Dus wilt u iets kwijt over Veerkracht, mail dan naar
veerkracht@movir.nl. En tot slot doe ik een oproep
aan u: hebt u een persoonlijke ervaring met onze
dienstverlening die u wilt delen met andere lezers,
neem dan vooral contact met ons op. Want ons
werk is echt mensenwerk, en dat laat zich het
beste vertellen door úw eigen persoonlijke ervaring!
Ik wens u veel leesplezier!

Veerkracht is een uitgave van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voor haar verzekerden.
In Veerkracht staat de dienstverlening rondom onze preventie en re-integratie centraal.

© Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Louis van Drunen / directeur
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Sterk en energiek

na de zwangerschap
Movir werkt samen met
verschillende externe
providers op het gebied
van hoogwaardige
preventie en re-integratie.
In deze rubriek laten we
een van die providers aan
het woord. Alex Engel
is Master Coaching
Practitionar, oprichter
van de Nederlandse Orde
van Beroepscoaches
(NOBCO), schrijver van
enkele boeken over
coaching en directeur
van Coaching Nederland
(www.coaching.nl).

Joyce van dijk

De komst van een kind zet je wereld op
zijn kop. De terugkeer naar de werkvloer
verloopt voor carrièremoeders dan
ook niet altijd soepel. Terwijl zij na het
zwangerschapsverlof fysiek nog niet
geheel hersteld zijn, ervaren zij een
gebrek aan grip op de nieuwe werken thuissituatie, met onzekerheden,
schuldgevoelens en overmatige stress
tot gevolg.

Di
dichtbij

Uit statistieken van Movir blijkt dat vrouwen
na een zwangerschap een groter risico lopen
om arbeidsongeschikt te raken. Dit wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt door
zwangerschapsgerelateerde en psychische
klachten. Movir biedt zwangere verzekerden
daarom sinds juli dit jaar kosteloos het work-life
pakket van ProudMom aan. Joyce van Dijk is
oprichter van ProudMom: “Wij begeleiden vrouwen
in de eerste fase na de zwangerschap zodat zij
snel weer optimaal kunnen functioneren, zowel
thuis als op het werk. Zo helpen wij verzuim en
uitval voorkomen en wordt vrouwelijk talent ook
na de zwangerschap behouden.”

Hoewel steeds meer hoogopgeleide vrouwen
ervoor kiezen om carrière en gezin te combineren,
wordt het carrièremoederschap nog vaak als
problematisch ervaren. Zeker bij de terugkeer op
de werkvloer na het zwangerschapsverlof blijken
vrouwen moeite te hebben alle ballen in de lucht
te houden. Het vinden van de gezonde balans
tussen carrière en gezin vormt voor velen de
grootste uitdaging. Ed van Diggelen is manager
Relatiebeheer, Preventie en Re-integratie van
Movir: “Om arbeidsongeschiktheid in een later
stadium te voorkomen is het belangrijk deze
vrouwen in de eerste fase van het moederschap te
begeleiden. Zij hebben vaak het gevoel er alleen
voor te staan. Door hen de steun en begeleiding
te bieden die zij nodig hebben en verdienen, kan
uitval worden voorkomen.”
CARRIÈRE EN GEZIN IN BALANS

Van Dijk geeft aan hoe het work-life pakket is
opgebouwd: “Het pakket biedt professionele
begeleiding in de beginfase van het moeder
schap, door een unieke combinatie van work-life
coaching, back-in-shape training en voedings
advies. Door de vrouwen zowel fysiek als mentaal
sterk te maken, kunnen zij in de nieuwe situatie
een gezonde balans vinden tussen carrière en
gezin, en als trotse moeders de regie in eigen
hand houden.”
“Movir is de eerste verzekeraar die het worklife pakket van ProudMom aanbiedt. Sinds de
introductie in juli heeft maar liefst 16% van de
doelgroep al gebruik gemaakt van het work-life
pakket. En de reacties zijn zeer positief. Deze
vorm van preventie voegt duidelijk iets toe aan
onze dienstverlening”, aldus Van Diggelen.
De drie onderdelen van het
Work-life pakket:
WORK-LIFE COACHING (3 UUR)

“Na de zwangerschap staan carrière
moeders vaak in de overlevingsstand.
Ze vragen in eerste instantie om
efficiëntie, maar blijken uiteindelijk op zoek te
zijn naar ontspanning. Doordat ze de aandacht
niet bij hun gevoel weten te leggen, lukt het ze
niet om prioriteiten te stellen of rust in te bouwen.
Bovendien is er vaak een verandering in de
dynamiek tussen man en vrouw.”
Renee Cloesmeijer / work-life coach
van ProudMom

VEERKRACHT dichtbij

BACK-IN-SHAPE TRAINING (3 UUR)

“Op basis van haar persoonlijke doel
stellingen stel ik samen met de moeder
een trainingsschema op waarmee we
aan de slag gaan. Tijdens de trainingen richt ik
me voornamelijk op de opbouw van de conditie,
de versteviging van de bekkenstabiliteit en de
buikspieren, en het afslanken of afvallen.”
Nick Kloosterman / personal trainer
van ProudMom
VOEDINGSADVIES (2 UUR)

“Negen maanden een baby bij je
dragen en bevallen is een aanslag op je
lichaam. Omdat een voedingspatroon
heel individueel is, vraag ik de moeders in de
periode voor het consult een voedingsdag
boek bij te houden. Op basis hiervan geef ik
ze persoonlijke adviezen en kooktips. Het is
belangrijk om in deze fase goed voor jezelf
te zorgen, zodat je de hectiek geestelijk en
lichamelijk aankunt.”
Dafna Tsadok-Hai / voedingsadviseur
van ProudMom

“Door carrière
moeders de steun
en begeleiding
te bieden die zij
nodig hebben
en verdienen,
voorkomen
we uitval.” De
belevingswereld
van de vrouwen is
van groot belang
voor ProudMom.
In de ProudMom
Community
[proudmom.nl/
community]
kunnen zij met
elkaar in gesprek
komen, ideeën
uitwisselen en hun
ervaringen delen.“

CASE: KIM SUIJKER (37), ADVOCAAT

Drie jaar geleden werd
Kim zwanger van haar
eerste dochter. In alle
hectiek bleek het een
zware taak haar weg te
vinden als moeder én
als advocaat. Toen ze
zwanger werd van haar
tweede dochter maakte
ze gebruik van het worklife pakket van ProudMom. Het tekort aan energie speelde bij Kim
een grote rol en was een aandachtspunt in
het work-life pakket. “Borstvoeding geven
kost veel energie, net als de onderbroken
nachten. Bij de komst van een tweede kind
moet je ook weer andere gewoontes aanleren.” Kim is zich inmiddels meer bewust van
haar eetpatroon en weet door het advies van
haar personal trainer tijd vrij te maken voor
lichamelijke beweging. Ze voelt zich fit en
zit goed in haar vel, waardoor ze niet alleen
als moeder maar ook als carrièrevrouw
beter presteert. /

BENT U ZWANGER?
Via Movir kunt u kosteloos gebruikmaken
van het work-life pakket
van ProudMom. In het
aanmeldformulier op
www.proudmom.nl geeft
u aan dat u bij Movir
bent verzekerd. Binnen
twee werkdagen neemt
ProudMom contact met
u op. Na een telefonisch
intakegesprek wordt u gekoppeld aan een work-life
coach, personal trainer
en voedingsadviseur in
uw regio.
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Rintje Ritsma is een
van onze grootste
schaatshelden. Hij
behaalde tussen 1994
en 2001 vier keer de
Wereldtitel en 6 keer
de Europese titel in het
allrounden. Daarnaast
heeft hij tijdens
Olympische Spelen
2 keer zilver en drie
keer brons gehaald!
Schaatskenners
beschouwen Rintje
als beste naoorlogse
schaatser!

Mentale veerkracht
van advocaten
In 2011 is de omzet van advocatenkantoren gestegen. Het economisch
perspectief voor de advocatuur is eveneens gunstig. De stijgende vraag
naar juridische ondersteuning schept ruimte voor bestaande kantoren en
nieuwe toetreders aan de onderkant van de markt. Maar er is ook een
keerzijde. De advocatuur heeft te kampen met een toename van het aantal
arbeidsongeschiktheidsmeldingen als gevolg van psychische klachten.
Toename psychische klachten
advocaten

Het aantal arbeidsongeschikte advocaten is het afgelopen jaar flink toegenomen. Psychische klachten zijn
bij Movir met 41% van de meldingen
de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid onder advocaten.
Deze psychische klachten zijn
zelden toe te wijzen aan één specifieke oorzaak. Arbeidsongeschiktheid
vanwege psychische klachten is vaak
het gevolg van een combinatie van
werk- en privé omstandigheden.
Ook het vermogen om met verande
ringen om te gaan speelt een rol in
de manier waarop iemand stress
ervaart en ermee omgaat.
Arbeidsongeschiktheid helpen
voorkomen

In de werkomstandigheden van de
advocaat is de laatste jaren veel
veranderd: een opgetrokken competentiegrens, druk op tarieven,
kantoren die zich specialiseren. Een
dynamische markt. ‘Wij willen door
gezamenlijke inzet voorkomen dat arbeidsongeschiktheid een trend wordt.
Het stijgende aantal schademeldingen baart ons zorgen. Het is van
groot belang dat onze beroepsgroep
ook de komende jaren slagvaardig en
daadkrachtig kan blijven’, aldus Paul
Paasschens directeur van Balieplus.
Daarom introduceert Movir de ‘Mentale Veerkracht Scan’ voor advocaten. Een initiatief dat van harte wordt
ondersteund door Balieplus. Het
betreft een gerichte online vragenlijst

over thema’s als werkdruk, stress en
werkbelasting. Na het invullen krijgen
deelnemers direct de uitkomst gepresenteerd in de vorm van een kort
rapport met tips en aanbevelingen.
Dit biedt de advocaat een eerste
indicatie hoe het gesteld is met
zijn stressniveau. Afhankelijk van
de uitslag krijgt hij een advies om verder te praten met een coach. ‘Onze
zorg houdt niet op bij het geven van
inzicht. Het is belangrijk om ook concrete vervolgstappen te bieden, want
een gezonde beroepsgroep is het
achterliggende doel’, aldus Ed van
Diggelen, manager Relatiebeheer,
Preventie en Re-integratie bij Movir.

ni
nieuws

“Balieplus is een vanuit de Nederlandse Orde
van Advocaten opgerichte serviceorganisatie die
kantoren en individuele advocaten ondersteunt met
speciaal voor hen ontwikkelde of geselecteerde producten en diensten. Balieplus bespaart advocaten
tijd, geld en kopzorgen met als doel hen volop de
ruimte te geven voor hun passie: de advocatuur.”
Paul Paasschens / directeur Balieplus

Advocaten die verzekerd zijn bij
Movir en naar aanleiding van deze
scan willen doorpraten met gespecialiseerde coaches kunnen dat
kosteloos, anoniem en vrijblijvend
doen via Elestia. Zij biedt hoogwaardige, gespecialiseerde coaches.
Desgewenst kunnen ook coaches
worden ingeschakeld met ervaring
als advocaat. Specifieke beroeps
gerelateerde problemen zijn hierdoor
sneller herkenbaar en bespreekbaar.
Paul Paasschens over dit initiatief:
‘Als serviceorganisatie staan we dicht
bij onze leden en weten wij hoe hoog
de druk bij advocaten soms kan
oplopen. Wij raden onze leden dan
ook aan niet te schromen de ‘Mentale
Veerkracht Scan’ in te vullen. Zo krijg
je vroegtijdig inzicht in de persoon
lijke situatie en kun je daarmee
ergere problemen voorkomen’. /

interview

Gezonde voorbereidingen op het schaatsseizoen

Op Glad IJs…
Rintje Ritsma: “Zodra in Nederland het vriespunt in zicht komt,
neemt bij menigeen de schaatskoorts toe. De één gaat voor
mooie tochten over meren en de ander voor een rondje op de
plaatselijke schaatsbaan. Maar we lopen aanzienlijke risico’s
op blessures door onvoorbereid de schaatsen onder
te binden.”
Bij Movir merken we jaarlijks de gevolgen van deze on
voorbereide, sportieve prestaties. Het levert een verhoogd
aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen op in de categorie
‘ongevallen’. Een kwart van de schaatsers op natuurijs
raakt geblesseerd, blijkt uit onderzoek van TNO over het
seizoen 2010/2011. Veel van deze ongevallen zijn echter te
voorkomen. Oud-schaatskampioen Rintje Ritsma geeft enkele
tips ter voorbereiding op het schaatsseizoen.
Warming-up

Ritsma over de voorbereiding: “Spieren, pezen en de
bloedsomloop ervaren bij een ‘koude start’ eigenlijk hetzelfde
als de motor van een auto. Een goede warming-up zorgt
ervoor dat de bewegingsmogelijkheden, de lenigheid en de
belastbaarheid worden vergroot, waardoor er minder kans
op blessures bestaat. Zonder opwarmen beginnen is haast
vragen om blessures. Op www.voorkomblessures.nl vindt u
uitgebreide oefeningen en tips om goed voorbereid het ijs
op te stappen.”
Recreatieschaatsers

Paul Paasschens

iN

Ritsma heeft ook tips voor recreanten: “De valkuil voor
recreanten is dat ze juist helemaal geen voorbereidingen
treffen. Hierdoor lopen ze meer risico’s op blessures dan
getrainde (toer)schaatsers. Een goede opwarming van spieren
(zie hierboven) is dus van groot belang. Houd in ieder geval
rekening met onderstaande aandachtspunten:

-	Zorg voor goed geslepen schaatsen
-	Zorg voor voldoende steun voor de enkels
-	Gebruik goede kleding (vochtregulerend), winddicht
jack, handschoenen, muts
-	Eten en drinken zijn belangrijk in een omgeving waar
geen ‘koek-en-zopie’ tentjes zijn
-	Kijk uit met alcohol! Door de vaatverwijding koelt u sneller
af. Bovendien is het een slechte dorstlesser, want het
onttrekt vocht aan uw lichaam.
Toerschaatsers

Ritsma: “Zodra u het natuurijs opgaat voor langere tochten, is
een goede voorbereiding van nog groter belang. Rijders van
toertochten dienen een goede algemene conditie op te bouwen
om vermoeidheid te voorkomen. Voor toerschaatsers adviseer ik:
-	Wees niet te overmoedig, zeker bij de eerste tochten.
-	Hou de plaatselijke (weer)berichten via radio, TV en
internet in de gaten.
-	Neem reservekleding mee.
-	Neem je GSM mee en zorg dat die waterdicht verpakt
is, net als je reservekleding.
-	Neem een veiligheidsset (werptouw en ijspriem) mee.
-	Gebruik scheenbeschermers tegen snijwonden door
schaatsen van anderen.
-	Knie-, pols- en hoofdbescherming. Zeker als er
scheuren in het ijs zitten of sneeuwranden.
-	Bij strenge kou: skibril, overschoenen (ook tegen
natte voeten), watervrije vaseline (of uierzalf).
Neem bovenstaande adviezen ter harte mocht u deze
winter de schaatsen weer onderbinden. En ook als u
niet schaatst, wensen we u een sfeervolle en gezonde
winterperiode toe! /
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back on track:
Ruben
van Velthuysen

Wat is
úw
verhaal?
Heeft u net als Ruben
van Velthuijsen een
bijzonder verhaal
over uw re-integratie?
Een ervaring waaruit
úw veerkracht blijkt?
En wilt u dit met
ons delen? Mail
dan de redactie via
veerkracht@movir.nl

Ruben van Velthuysen (35) had alles op de rit: een
gezin met drie kinderen, eigenaar van een financiële
adviesorganisatie, een bedrijfsovername. Niets leek
zijn toekomstdromen in de weg te staan. Totdat een aantal
zaken tegelijkertijd op zijn pad kwam en hij gedwongen
werd even stil te staan in plaats van door te jagen…

“Uiteindelijk
kwam ik in
een fase
waarbij ik
mijn bed
niet meer
uitkwam en
de gordijnen
dicht bleven.”

“Ik begon op mijn negentiende in de zaak van mijn
vader, een gespecialiseerd financieel advieskantoor. Als ‘zoon van de baas’ had ik het gevoel dat
ik net dat stapje harder moest lopen dan andere
medewerkers. Me meer moest bewijzen. En dat
vond ik ook helemaal niet erg.
In 2000 heb ik het bedrijf overgenomen en werd
daardoor eigenaar én verantwoordelijk voor 20
arbeidsplaatsen. Samen met mijn compagnon
verdeelden we het werk. En dat is zeer uiteenlopend; naast alle leidinggevende taken moet
je ook inhoudsdeskundige blijven. Bovendien
werken wij ook twee tot drie avonden per week.
We bezoeken dan een relatie om zijn financiële
portefeuille door te nemen. Dat kost veel tijd,
maar we vinden het ook belangrijk om iedere
relatie eenmaal per jaar op ons eigen initiatief te
bezoeken. Als specialist in tandartsen betekent
dat letterlijk van Groningen tot Maastricht reizen
om deze bezoeken af te leggen.
Het ondernemerschap betekende ook ‘alles voor
de zaak’. Dat stond centraal in mijn leven. En dat
eiste ik ook van mijn omgeving. Ik had toen niet

zo veel begrip voor mensen die voor hun gezin
kozen in plaats van een avond door te trekken op
het werk. Eind 2010 ging het mis. Het begon met
de Mexicaanse griep en ontstoken keelamandelen, hoewel ik achteraf kan zeggen dat dit fysieke
uitwassen waren van de mentale problemen die
zich opstapelden. Ik lag in een complexe scheiding en begin 2011 overleed ook nog mijn vader.
Door de jarenlange samenwerking en overname is
er naast de vader-zoon relatie, ook nog een gemis
op professioneel vlak. Door al deze omstandigheden ging bij mij het licht uit. Letterlijk zou ik
kunnen zeggen, want uiteindelijk kwam ik in een
fase waarbij ik mijn bed niet meer uitkwam en de
gordijnen dicht bleven. Terwijl ik van nature juist
een uitbundig ‘mensen-mens’ ben. Ik was duidelijk
niet meer mezelf.
In eerste instantie heb ik preventief met de coachingservice van Movir gebeld (Elestia, destijds
ICAS, red.). Met de coach heb ik een aantal hele
zinvolle gesprekken gevoerd. Daaruit kwam al wel
het besef dat ik meer had dan een verkoudheidje.
Maar als mensen-mens heb ik behoefte aan meer
rechtstreeks contact, face-to-face.

Na mijn arbeidsongeschiktheidsmelding kwam de
arbeidsdeskundige van Movir bij mij op bezoek en
die raadde me aan met een psycholoog te gaan
praten. Via Ascender kwam ik in contact met een
psycholoog. Iemand die het tegenovergestelde
is van wat ik ben. Maar met wie ik direct een
goeie klik voelde. Hij heeft me veel zaken op een
andere manier leren bekijken en beoordelen. Dat
is voor mij heel belangrijk geweest. Zo essentieel zelfs dat ik ook nu, na mijn re-integratie nog
steeds gesprekken met hem voer. Gelukkig ziet
Movir ook het belang dat ik hieraan hecht, en
vergoedt ook deze sessies. Ik vind dat een mooi
voorbeeld van hoe je dienstverlening persoonlijk
en ‘op maat’ maakt. Niet stoppen als de richtlijnen
dit aangeven, maar kijken waar de behoeftes van
de persoon in kwestie liggen. Het klinkt zo simpel,
maar het goed toepassen ervan is zó belangrijk.
Inmiddels ben ik dus weer begonnen. Het afgelopen jaar heeft me naast deze narigheid ook veel
goeds gebracht. Ik sta duidelijk anders in het
leven. Maak bijvoorbeeld meer tijd vrij voor mijn
drie kinderen. Ik zie daar nu veel meer de waarde van in. Daardoor ga ik ook anders om met

medewerkers die deze werk-privébalans goed
willen houden. Vroeger was ik daarin ongenuanceerder. Ook de relatie met mijn compagnon is
door het afgelopen jaar veranderd. Aan zijn kant
was er onbegrip over mijn ziekte. En tegelijkertijd zag hij dat het niet goed met me ging. Hij zei
op een gegeven moment letterlijk: “Ik wil je drie
maanden niet meer zien. Rust eerst maar eens
heel goed uit.” Maar ik voelde me nog steeds
verantwoordelijk, betrokken. Dus zelfs toen ik
al arbeidsongeschikt gemeld was, kwam ik toch
nog bijna dagelijks ‘even een uurtje’ op de zaak.
Achteraf zie ik dat ik daar helemaal geen goed
aan deed. Maar het loslaten had ook tijd nodig;
onderkennen dat ik afstand moest nemen. Nu
zitten we met het hele bedrijf in een traject waarbij we kijken waar we kunnen groeien en hoe we
de samenwerking en balans nóg beter kunnen
krijgen. Zonder mijn arbeidsongeschiktheid was
dit traject niet in gang gezet.
Belangrijkste winstpunt is dat ik weer plezier in
mijn werk beleef en me realiseer dat ik de rest van
mijn werkende leven anders wil invullen. Liever op
een gezonde manier langer doorwerken.” /

“Liever op
een gezonde
manier
langer doorwerken.”
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In onze hectische tijden hebben we te maken
met grote werkdruk en veel verantwoordelijkheid.
Daarbij zijn we op zoek naar de meeste effectieve en efficiënte manier om al het werk gedaan
te krijgen. Want naast al dat werk willen we ook
graag ontspannen.

Marjolein Hamer

DI
dichtbij

Eeuwenoude beproefde
methode van effectief werken

Discipline om te
lanterfanten
Eigenlijk… Eigenlijk… Eigenlijk
Moet ik nog een rapport opleveren.
Moet ik mijn administratie bijwerken.
Moet ik het huis schoonmaken.
Moet ik mijn mail doen.

Er zijn verschillende technieken die inspelen op
die behoefte aan effectief werken, zowel nieuwe
als oude. Denk aan timemanagement en mindfulness. Een eeuwenoude beproefde methode is de
zogenaamde “Regel van Benedictus”, opgesteld
door een monnik uit de 6e eeuw die een eigen
kloosterorde stichtte. De Regel is een boek met
voorschriften voor een afgewogen dagritme.
Door zijn eenvoudige en heldere uitgangspunten
wordt deze methodiek steeds vaker toegepast
in ons hedendaagse werken. En met succes.
Trainer/coach Marjolein Hamer en Tom van den
Belt, gepromoveerd managementwetenschapper
en organisatiesocioloog, leggen uit waarom.
Alles met aandacht

“Een oude regel bepalend laten zijn voor het leven van alledag, gaat veel mensen te ver”, aldus
Tom van den Belt. Als managementwetenschapper ontdekte hij tijdens zijn promotieonderzoek
de waarde van de methode voor het alledaagse
leven. Daarom besloot hij zich aan te sluiten bij
de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. “Een van
de dingen die me aanspreekt in de Regel van
Benedictus is: alles met aandacht doen. Maar
hóe doen we dat in deze drukke tijden?”V
erbetering door structuur

Een essentiële stap om dit te bereiken is een
eigen dagorde creëren. Een vast patroon van
inspanning en ontspanning. Zo’n dagorde kan
voor iedereen verschillend zijn, maar is als structuur heel nuttig en kan heilzaam werken.
Ook Marjolein Hamer onderstreept het belang
van structuur. “Ik wijs mijn cliënten op het belang
van besluiten nemen. Kijken wat er allemaal
gedaan moet worden en besluiten dit ook daadwerkelijk te doen helpt, vooral als je activiteiten
een vast moment in de tijd geeft. Veel van de
onrust die ik tegenkom in coachgesprekken
heeft te maken met het ontbreken van besluiten
en ritme.”

VEERKRACHT nieuws

Wie was Benedictus?
Benedictus leefde van 480547, waarvan de laatste 47
jaar als monnik en oprichter van de kloosterorde
van de Benedictijnen. Zijn
invloed is toe te schrijven
aan de leefregels die hij als
abt opstelde: de Regula
Benedicti. Karel de Grote
stelde zijn ‘Regel’ verplicht
voor alle Europese kloosters, vanwege de positieve
invloed op het sociaaleconomische leven.
In de ‘Regel’ legt Benedictus een spiritueel fundament voor het leven in
een klooster. De geest van
het boek is dat waarden,
deugden en afgewogen
ritmes van tijd en een
vaste dagindeling leiden
tot echte rust.

Benedictus zegt dat alles even belangrijk is.
Voor monniken gold: het bestuderen van de
oude geschriften is even belangrijk als het
verzorgen van gasten of het werken in de tuin.
Daarom moeten ook de ‘onbelangrijke’ zaken
met dezelfde aandacht worden gedaan. Een
uitgangspunt dat wij tegenwoordig nogal
eens loslaten...
De kunst van het beginnen…

Elk begin is moeilijk, vaak zijn wij daarom
vindingrijk in het uitstellen van “beginnen”.
Van den Belt: “Het is de kunst om elk uitstel
gedrag bij jezelf onmiddellijk te elimineren.
Zodra de tijd het aangeeft, begin je heel gedi
sciplineerd aan je klus.” Randvoorwaarden
zijn belangrijk voor rust: “Door overzicht in
de agenda en de werkomgeving creëer je
ruimte voor aandacht. Daardoor heb ik ‘alle
tijd’ voor een collega, die mij even nodig
heeft. Dit is in de lijn van de Regel die over de
leidinggevende zegt dat hij ‘niet gehaast mag
zijn, anders vindt hijzelf nooit rust’.”
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Steunpunt ABS-artsen: laagdrempelig
melden van verslavingsproblemen

ni
nieuws

Verslaving:
zwakte of ziekte?
Een verzekerde huisarts meldt zich arbeidsongeschikt bij Movir en vertelt dat hij wegens een
depressie wordt opgenomen. Dezelfde dag bespreken de re-integratiebegeleider en medisch
adviseur van Movir zijn situatie.
De medisch adviseur wil graag meer achtergrondinformatie en stelt daarom voor een machtiging te
vragen om specialistische informatie van de behandelende artsen te kunnen krijgen. Uit de machtiging
blijkt dat de behandelend arts werkzaam is in een
detoxificatie-kliniek. De problematiek waardoor deze
verzekerde is uitgevallen, betreft blijkbaar vooral
een verslaving.
Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Het komt regelmatig voor dat de ware aard van de problemen niet direct
wordt gemeld, zeker als het verslavingen betreft. En
dat is jammer, want daardoor is het niet goed mogelijk
om snel een goede probleemanalyse te maken.

Tom van den Belt

... en het ophouden

Zo moeilijk als beginnen is, kan ook het ophouden zijn. Professionals kunnen de neiging door
te gaan vaak nauwelijks onderdrukken. “En zelfs
als je de laptop uitzet, ga je vaak in je hoofd nog
even door. Benedictijns ophouden betekent in
zo’n situatie: bewust ophouden met het één en
bewust beginnen met het ander, bijvoorbeeld te
ontspannen met vrienden of het lezen van een
boek”, aldus Van den Belt.
Ontspannen werken tussen beginnen
en ophouden

Marjolein Hamer licht de manier van werken toe:
“Met aandacht werken betekent dat je al je energie richt op waar je mee bezig bent. Dus niet bij
je vorige taak, en ook niet in de toekomst. Je
richt je op het hier en nu: wat wordt er nú van
mij verwacht. Daarbij is essentieel dat je je richt
op het werk zelf en niet zozeer op het voltooien

Een paar handvatten
voor Benedictijns

werken:
-	De klok geeft aan
wanneer je begint en
ophoudt.
-	Met je aandacht niet in
het verleden of al de
toekomst zijn; je richt je
op wat je nu doet.
- Ook als het goed gaat
moet je stoppen, juist
als je denkt nog lang
door te kunnen gaan.
-	Flexibel omgaan met je
(dag)orde, anders zet je
jezelf weer onder druk.
-	Bewust de dag beginnen en beëindigen
creëert momenten van
innerlijke stilte.

ervan. Het werktempo wordt misschien wat
kalmer, het één na het ander, maar gestaagheid
en zorgvuldigheid komen ervoor in de plaats.
De effectiviteit zal toenemen omdat het werken
aandachtiger wordt.”
De kunst van het lanterfanten

“Kort samengevat gaat het erom jezelf de baas te
zijn; discipline te ontwikkelen om je tijd zo in te delen en je te houden aan wat je met jezelf afspreekt,
waardoor je tijd overhoudt om te lanterfanten. Vrije
tijd omdat je alles wat je te doen hebt een plek
hebt gegeven in de tijd.” /

Artsen vinden het vaak moeilijk om medische hulp
te zoeken. Een verslavingsprobleem werpt daarbij
nog een extra drempel op. “Als dokter sta je op een
voetstuk. En bij veel artsen is zelfs nog niet het besef
doorgedrongen dat verslaving een ziekte is. Ze zien
verslaving nog steeds als een zwakte. Daardoor is
het taboe hierover onder artsen misschien nóg wel
groter dan onder andere mensen.”, aldus het steunpunt ABS-artsen.
Problemen bespreken

Er is nog een extra drempel om tijdig adequate hulp
te zoeken. Veel mensen denken namelijk dat Movir

verslavingen als een gedragsprobleem ziet. Yvonne
Bosma is medisch adviseur bij Movir: “Verslaving is
echter een chronische hersenziekte. Problemen die
met verslaving te maken hebben, kunnen gerust met
de medisch adviseur van Movir besproken worden
om naar een juiste oplossing te zoeken.”
Dubbel risico

Bosma: “Het probleem van een verslaafde arts is
bovendien dat zijn levenswijze niet alleen gevaarlijk
is voor de eigen gezondheid. Door de aard van het
werk van een dokter lopen ook patiënten gevaar.
Dat is dus een dubbel risico.”
Steunpunt ABS-artsen

Movir wil graag dat verzekerden zich tijdig onder
behandeling stellen om erger te voorkomen. Het is belangrijk dat artsen met een verslavingsprobleem zich
hiervoor bij gespecialiseerde centra melden vóórdat er
functioneringsproblemen ontstaan met alle (ernstige)
gevolgen van dien. Movir staat dan ook achter het
project ‘ABS-artsen’, dat in 2011 door de KNMG werd
gestart. Verslaafde artsen kunnen zich veilig en laagdrempelig melden bij het steun- en verwijspunt. Het
project is gestart in navolging van het in Canada uitgevoerde Physician Health Program. Tachtig procent
van de daar aangemelde artsen kreeg hun verslaving
dankzij het hulpprogramma onder controle. /

Welke feiten en cijfers zijn er?
Onderzoekgegevens wijzen uit dat tussen 0,3 en 1,2 procent van de bevolking van 18 tot en met 64 jaar aan
de diagnose alcoholafhankelijkheid lijdt. In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar verslavingsrisico’s
onder specifieke beroepsgroepen. Het is wel bekend dat verslaving en misbruik van psycho-actieve middelen
bij sommige beroepen meer voorkomt. Er zijn geen actuele gegevens over verslaafde artsen in Nederland.
Uitgaande van Amerikaanse en Canadese cijfers, ligt het percentage verslaving bij Nederlandse artsen tussen de negen en twaalf procent.
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Ergonomie kan
chronische klachten voorkomen

De juiste houding
Verzekerden nemen regelmatig contact met Movir
op met vragen over ergonomisch advies. We zijn
altijd blij met dit soort verzoeken, omdat het een
grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van
(chronische) klachten aan rug, nek en gewrichten. Ergonomie hangt echter nauw samen met het
beroep dat u uitoefent. Veel professionals werken
uren per dag in een vrij statische houding: een
tandarts zit voorovergebogen boven een patiënt,
een fysiotherapeut herhaalt handelingen meerdere
keren per dag, maar ook een accountant, architect
of interim manager werkt vaak uren achter zijn
bureau. Daarbij ontwikkelen ze vaak veel meer
spierspanning dan het werk zou doen vermoeden.
Marian Walraven volgde ondermeer de postdoctorale beroepsopleiding tot ergonoom aan de VU en
heeft een jarenlange werkervaring als ergonoom
in het begeleiden en adviseren van medische- en
zakelijke professionals. Walraven vertelt: “Bewustwording van je houding is de eerste stap tot verbetering in de ergonomie. In mijn werk zie ik vaak dat
mensen meerdere uren per dag op een pc of laptop actief zijn. Er wordt dan nauwelijks stilgestaan
bij de houding en de stand van de gewrichten. De
duur van het zitten, de activiteiten die tijdens het
zitten moeten worden uitgevoerd en de kwaliteit
van het meubilair zijn bepalend of er een verhoogde kans is op klachten. Langdurig werken in
een verkeerde zit- en werkhouding kan op termijn
gezondheidsklachten opleveren. Rug, schouders
en nek lopen daarbij de grootste risico’s.”
Walraven geeft aan dat generieke ergonomische
tips lastig te geven zijn. Voor professionals die veel
achter een bureau of tafel werken, heeft zij een
aantal concrete basis uitgangspunten.
Stand van de nek

“De meest neutrale stand van onze nek is ca.
20˚-25˚ voorover buiging. Het vereist de minste

De juiste zithouding
- Werk symmetrisch,
voorkom een gedraaide
werkhouding.
- Zet de stoel op een hoogte
waarbij de hoek van de
heupen met de knieën tussen 90˚ en 100˚ bedraagt.
- Stel de armleuningen zo
af dat je de ellebogen
niet hoeft op te trekken
om je onderarmen op de
leuningen te kunnen laten
rusten.
- Stel de werkbladhoogte zo
af dat werken met opgetrokken schouders wordt
voorkomen.
- Zorg voor voldoende
bewegingsruimte voor de
benen onder het werkblad.
Richtlijnen voor
de bureaustoel:
- Voldoende hoogtebereik
van de zitting om een
heuphoek tussen 90˚ en
100˚ te kunnen bereiken.
- De zitting is vlak en de hellingshoek van de zitting
kan worden ingesteld.
- In hoogte en eventueel
ook breedte verstelbare
armleuningen voor een
juiste hoogte en de juiste
afstand tussen de beide
armleuningen.
- De ruggensteun moet onafhankelijk van de zitting
kunnen bewegen.
- De lendensteun is
verstelbaar in hoogte.

spieractiviteit om het hoofd boven de romp te
houden. Let eens op hoe ver uw nek voorover
gebogen is als u achter uw laptop zit of als u
uw tablet gebruikt. Een onjuiste stand van de nek
veroorzaakt op den duur ongewenste spierspanning en kan door een afwisseling van staan, zitten
en lopen worden verminderd.”
Standaard

Soms kan een eenvoudig hulpmiddel al uitkomst
bieden. Een standaard voor laptop of tablet maakt
het mogelijk uw beeldscherm juist te plaatsen.
Als verzekerden meerdere werkplekken hebben,
adviseert Walraven een lichtgewicht inklapbare
standaard, die je eenvoudig kunt meenemen.
“Zo’n standaard draagt eraan bij dat men op
iedere werkplek minder snel een stijve en pijnlijke
nek krijgt. De nekhouding verbetert namelijk
aanzienlijk zodra uw kijkrichting wijzigt.”
Zicht

Een ander concreet advies van Walraven betreft
de ogen: “Ik adviseer vanaf de leeftijd van 40-45
jaar geregeld de ogen te laten testen. Vraag expliciet aan de optometrist om na te gaan of het nodig
is de kijkafstand tot het beeldscherm te corrigeren.
Werken met de juiste oogsterkte komt bovendien
het concentratievermogen ten goede en voorkomt
onnodige spierspanning.”
Zitten

“Voorkom werken met opgetrokken schouders
door een te hoog ingesteld werkblad”, aldus
Walraven. “Ga na of uw kantoorstoel voldoende
hoogtebereik van de zitting heeft en voldoende
steun geeft in de rug. Zorg dat u niet muist en typt
vanuit ‘zwevende armen’, maar steun de onderarmen op het werkblad of op de armleuningen van
de stoel. Deze kunnen dan het beste in hoogte en
breedte instelbaar worden gekozen. Kies een stoel
die u ‘past’.

CA
case

Houding arm/muis

Bij veel mensen met nek/schouder/armklachten
zien we dat zij de muis ver opzij van het lichaam
bedienen. Is uw arm naar buiten gericht als u
de muis bedient? Dan kunt u overwegen om een
toetsenbord te kiezen zonder numeriek gedeelte,
met het numerieke gedeelte links of een los numerieke gedeelte. Dan ontstaat meer recht voor
u ruimte voor de muis en zult u in staat zijn om de
muis in een meer neutrale stand van de onderarm te bedienen.

“Geen gezaag, graag”

Vorig jaar bezocht ik een verzekerde die kantoor aan huis had. Kantoor-aan-huis was een
groot woord, want het betrof de kleinste slaapkamer van het huis, waaronder het schuine dak
net genoeg ruimte was voor een antiek bureau.
Tijdens de kennismaking bij een kop koffie
vertelde de man al dat hij zeer gehecht was
aan zijn antieke bureau. “Dat zult u wel afkeuren. Maar daaraan wordt niet ‘gezaagd’”. Dat
bleek ook niet nodig. Na het verwijderen van
een lade ontstond meer vrije beenruimte midden onder het bovenblad. En na het vervangen
van de kantoorstoel door een exemplaar met
een langere gasveer zat de man op een goede
zittinghoogte en in een neutrale werkhouding
te muizen en te typen. Nog steeds aan zijn
antieke bureau, waaraan hij zo is gehecht. /
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