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Interventiewijzer Arbodienst Amsterdam UMC 

Interventies en contactpersonen arbodienst 

Deze interventiewijzer geldt voor de volgende organisatieonderdelen: AC, ICTS, FS, HB en IXA. 
Kijk op A-Z Arbodienst voor de naam en contactgegevens van de bedrijfsarts van jouw organisatieonderdeel.  
 
 

Inhoud: 

1. Contactpersonen voor verschillende vragen en interventies 

2. Trainingen en workshops mentale gezondheid voor individu 

3. Aanbod teamniveau, mentale fitheid 

 

Contactpersonen voor verschillende vragen en interventies 

Interventies Toelichting 

 

 
Algemene contactgegevens 

-Voor het maken of wijzigen van 
afspraken. 
-Bij verhindering van de afspraak, dit 
graag z.s.m., maar uiterlijk 24 uur van 
tevoren doorgeven aan de BGZ. 
 
 

 

Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) 
E-mail: bgz@amc.uva.nl 
Tel: 020-5662083 
 
Preventief spreekuur 
Een preventief spreekuur kun je zelf aanvragen, zonder tussenkomst van je leidinggevende. Je kunt er met vragen terecht over je 
gezondheid in relatie tot het werk of privéomstandigheden, ook als je nog niet verzuimt of klachten hebt. Je privacy is hierbij altijd 
gewaarborgd. De bedrijfsarts neemt alleen contact op met je leidinggevende of andere zorgverleners, wanneer jij hier 
toestemming voor hebt gegeven.  
 

 

Werkplekonderzoek met 
aangepaste voorzieningen 

 

Patty Boers, Arboconsulent en Arbo verpleegkundige van Arbodienst AMC 
Roeterseiland 
E-mail: p.boers@amc.uva.nl  
Tel: 020 - 525 5545  
Mobiel: 06-24270435  

 
 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/ac-hr/arbodienst/arbodienst.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
mailto:bgz@amc.uva.nl
mailto:p.boers@amc.uva.nl
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individueel standaard werkplekadvies 
Voor advies over je werkplek ga je altijd eerst in gesprek met de arbocoördinator van de HvA (zie overzicht op de A-Z onder 
instellen werkplek).  
 
individueel werkplekadvies met aangepaste voorzieningen 
Blijkt er meer nodig te zijn, kan er een individueel werkplekadvies met aangepaste voorzieningen worden uitgevoerd. Dit advies 
spitst zich toe op de keuze van bijzondere voorzieningen op basis van een medische indicatie (afgegeven door huis- of 
bedrijfsarts). Je leidinggevende moet akkoord gaan met deze aanvraag.   

 

 
Bedrijfsmaatschappelijk werk / 
bedrijfscoach 
-Na een kennismaking wordt de duur 
van het traject afgestemd.  
-De gesprekken zijn vertrouwelijk en 
kunnen ook preventief worden ingezet. 
-Drie tot vijf gesprekken 
 
 

 
 

 
Bedrijfsmaatschappelijk werker / bedrijfscoach 
E-mail: bedrijfsmaatschappelijkwerk@amsterdamumc.nl; bgz@amc.nl (coaching) 
Tel: 020-5662083 

 
Preventie en re-integratie 
De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en biedt begeleiding bij dreigende uitval en re-integratie 
Je kunt hier denken aan psychosociale thema’s, zoals bv. omgaan met werkdruk. 
 

Inzicht in patronen in de interactie met anderen 
Deze begeleiding richt zich op het inzicht krijgen in patronen en overtuigingen die de interactie met anderen soms bemoeilijken of 
waardoor een sluimerend conflict op de loer ligt. Leer de patronen (her)kennen, waardoor je ze via kleine stappen kunt bijschaven 
door met voor jou ander gedrag te experimenteren. Thema’s als regie, duidelijk zijn, grenzen stellen en meebewegen tot op 
zekere hoogte zijn hier aan de orde. 
 

Omgaan met (organisatie) verandering 
Veranderingen kunnen bedreigend zijn, maar ook nodig. Je hebt niet altijd invloed op veranderingen. Wel op de manier waarop je 
daarop reageert. Deze begeleiding richt zich op het ontwikkelen van veerkracht en het prettig kunnen blijven werken in een 
veranderende omgeving. 
 
Wandelen 
Ga je liever wandelend in gesprek? Lopen zet je in beweging, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Wandelen geeft rust in je 
hoofd, waardoor het soms gemakkelijker wordt om een (coachings)gesprek te voeren. Tijdens een wandelcoachsessie worden 
gezondheids- en werkbalans-gerelateerde onderwerpen besproken.  

 

 

Arbeidsdeskundige 

-in overleg met de bedrijfsarts. 
-Arbeidsdeskundigen van de arbodienst 
zijn geregistreerd en gecertificeerd, en 
houden zich aan de gedragscode van 
de beroepsvereniging NVVA.  

 
 
Tootje van Ruiten  
E-mail: c.j.vanruiten@amsterdamumc.nl 

Mobiel: 06-51699846 

Tel: 020-52566625 

 
 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/ac-hr/werkplek/instellen-werkplek/instellen-werkplek.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
mailto:bedrijfsmaatschappelijkwerk@amsterdamumc.nl
mailto:bgz@amc.nl
mailto:c.j.vanruiten@amsterdamumc.nl
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-Ook voor informatie en uitleg sociale 
zekerheidskwesties. 

 

Toelichting: 
Een arbeidsdeskundige komt meestal pas in beeld als er sprake is van langdurig verzuim en het twijfelachtig is of je je eigen werk 
nog kunt doen. Het onderzoek is erop gericht om onderbouwd vast te stellen of het eigen werk nog passend is, of met 
aanpassingen van bijvoorbeeld takenpakket, werkplek, werktijden passend te maken is. Als dat niet meer kan, adviseert de 
arbeidsdeskundige hoe je dan wel duurzaam aan het werk kunt blijven. 
Ook in een eerder stadium kan de arbeidsdeskundige adviseren. Als terugkeer in je eigen werk nog wel het doel is, maar de re-
integratie stagneert, of jij en je leidinggevende zijn het niet eens over je arbeidsmogelijkheden of over de inzet van de andere 
partij, dan kan de arbeidsdeskundige om advies worden gevraagd hoe de impasse te doorbreken. Doel van deze interventie is de 
re-integratie vlot te trekken, zodat niet onnodig tijd verloren gaat, en dat –binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter- 
de juiste stappen worden gezet. 
 
Duur arbeidsdeskundig onderzoek en advies: 
Het arbeidsdeskundig onderzoek maakt onderdeel uit van het wettelijk kader rond verzuim en moet uiterlijk aan het eind van het 
eerste ziektejaar voor de eerste keer worden ingezet. Een arbeidsdeskundig onderzoek of advies is in principe éénmalig. Een 
onderzoek wordt in 4 weken afgerond met een rapport. Een advies kan mondeling, of schriftelijk worden gegeven, in een 
individueel gesprek of in een SMO. 
 
Informatie en uitleg over sociale zekerheidskwesties 
Als je ziek bent kun je op enig moment aangewezen raken op een uitkering. Het hebben van een uitkering heeft consequenties 
voor je inkomen en je rechtspositie. Daarbij is sociale zekerheid voor iemand die hier normaal nooit mee te maken heeft, 
ingewikkelde materie. De arbeidsdeskundige kan samen met je kijken welke uitkeringssituatie er speelt en welke gevolgen dat 
heeft voor je inkomen en je werk.  
 
Of je recht hebt op een uitkering, bepaalt het UWV. Beslissingen van UWV hoeven niet altijd te kloppen. Gezien de 
consequenties voor je inkomen, maar soms ook voor de organisatie, is het belangrijk om te weten of jij of je werkgever niet tekort 
worden gedaan, en als dat zo is, welke stappen je dan kunt zetten om dit aan te vechten. Voor informatie en advies hierover kun 
je terecht bij de arbeidsdeskundige. 

 

 

Trainingen en workshops mentale gezondheid voor individu 

 

Inschrijven trainingen en 
workshops 

 
E-mail: arbo@amc.nl 
Tenzij bij de workshop of training anders is aangegeven.  
Het inplannen gebeurt in afstemming met de capaciteit en beschikbaarheid van de arbodienst. Workshops voor 
teams/leidinggevenden worden ingezet nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden met een arbeid- en organisatie 
adviseur. Mocht het aanbod niet geheel aansluiten op de wensen van de afdeling of organisatie, dan kan er gezamenlijk gekeken 
worden naar alternatieven. 

 

 
Vermoeide talenten  
-Duur workshop: 5 x 2 uur. 

 
Vermoeide Talenten zijn medewerkers die zich zo hebben ingezet voor hun werk en/of privé dat ze stressklachten ontwikkelen of 
overbelast zijn geraakt. Elk jaar organiseren we een training voor vermoeide talenten, bestaande uit 5 bijeenkomsten. Hierin krijg 

mailto:arbo@amc.nl
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je informatie waarmee je als deelnemer je eigen actieplan kan maken. Hiervoor heb je steun nodig van de afdeling waar je werkt. 
Meestal denken medewerkers dat ze de enige zijn die met stress naar hun werk gaan. Je zult in deze training merken dat je veel 
gemeen hebt met andere cursisten.  

 

 
RET-jezelf  
-Duur workshop: 6 x 2 uur. 

 
Anders om leren gaan met emoties en stress, RET-jezelf! RET staat voor Rationele Effectiviteits Training. Deze methode is 
gebaseerd op het werk van de psycholoog dr. Albert Ellis. RET is een manier om inzicht te krijgen in je eigen, vaak onbewuste, 
gedachten en gedrag. De theorie van de RET gaat ervan uit dat je manier van denken en fantaseren bepaalt hoe je je voelt en 
gedraagt. In deze groepstraining oefen je met eigen voorbeelden en voorbeelden van andere deelnemers om beter om te gaan 
met stressvolle situaties.  
 

 
Mentale veerkracht!  
-Duur workshop: 1,5 uur. 

 

 
Hoe ga je om met veranderingen? Hoe motiveer je jezelf, en wat voor (nieuwe) doelen stel je jezelf? Deze workshop gaat over 
nieuwsgierig blijven, over de mogelijkheden van ons brein, over vermijden en afhaken in je werk. Na afloop vertrek je met een 
frisse blik op je werkzaamheden.  

 
Werk-privé balans in corona-tijd 
(online) 
-Duur workshop: 1,5 uur 
-MS teams 

 

 
Combineren van werk en privé gaat niet vanzelf, is bij tijden stressvol, en misschien juist in deze coronacrisis. Zeker als je 
tweeverdiener bent en allebei een betaalde baan hebt. Het is eigenlijk het verdelen van drie banen over twee personen. Ook als 
single of alleenstaande ouder wil je graag werken om niet geïsoleerd te leven, en op een energie-gevende manier je relaties 
onderhouden. Dus dan geldt: twee banen, één persoon. Wat zijn handvatten om het combineren van werk en privé leuk en 
uitdagend te maken en om daarin ontspannen je stress te reguleren. En wat kan een coronacrisis ons ook brengen? Over deze 
thema’s gaat deze workshop. Na afloop kijk je hopelijk opgeluchter tegen de coronacrisis aan en werk je met meer plezier te 
midden van de rest van je leven. 
 

 
Corona and me: op adem komen 
en herijken 
-Duur workshop: 1,5 uur 
-MS teams 

 
Corona blijkt iets van lange adem te worden. Zoals dit gezegde het verwoordt: je hebt een lange adem nodig. Dus diep inademen 
en langzaam uitademen. Dit kun je letterlijk doen, maar ook psychisch. In deze workshop gaan we psychisch diep inademen door 
onszelf af te vragen: Wat heeft deze crisis mij gedaan? Hoe heeft het mij geraakt, veranderd, of goed gedaan misschien? En wat 
ga ik daarom vanaf nu anders doen? Aan de hand van vragen, stellingen, een mindfulness oefening (alleen in de ‘buiten’ versie 
van de workshop) en een korte vragenlijst hopen we dat deze workshop je op adem doet komen en je bijstuurt in dat wat er voor 
jou toe doet. 
 

 

Aanbod teamniveau, mentale fitheid 

 
Koerskaart: Van werkdruk naar 
werkplezier/Werkdruk in de 
wetenschap  

 
Het spelen van de koerskaart helpt het team op een luchtige manier in gesprek te gaan over werkdruk en werkplezier. Leer van 
jezelf en collega’s kennen wat zij ervaren bij werkdruk en wat juist werkplezier geeft. Na het spelen van deze koerskaart weten 
alle collega’s beter wat zij en anderen nodig hebben om plezierig te werken en wat je als team kan doen om als team meer 
plezier uit het werk te halen.  
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-Duur workshop: 2,5 uur 

 
 

 
Workshop: Vergroot je 
werkplezier!  
-Duur workshop: 1,5 uur 

 

 
Uit de positieve psychologie blijkt dat mensen die met plezier werken vitaler en productiever zijn. Werkdruk aanpakken doe je dus 
niet alleen door het verminderen van stressoren maar ook versterken ‘energiebronnen’. In deze workshop gaat het team gericht 
aan de slag met de bronnen van hun werkplezier. Hierbij leert men het stimuleren van werkplezier en een positieve manier van 
omgaan met stress. Door met elkaar na te denken over wat jou energie in het werk geeft en dit te delen met collega’s creëren 
jullie een gedeeld inzicht in hoe het team met plezier kan werken.  
 

 
Workshop: Mentale veerkracht!  
-Duur workshop: 1,5 uur 

 

 
Hoe ga je om met veranderingen? Hoe motiveer je jezelf, en wat voor (nieuwe) doelen stel je jezelf? Deze workshop gaat over 
nieuwsgierig blijven, over de mogelijkheden van ons brein, over vermijden en afhaken in je werk. Centraal staat wat je als team 
kunt doen om elkaar te stimuleren om met een open mindset (samen) te werken. Na afloop vertrek je als team met een frisse blik 
op jullie werkzaamheden.  
 

 
Workshop: In balans op werk én 
privé  
-Duur workshop: 2,5 uur 

 
Het combineren van werk en privé gaat niet vanzelf en is bij tijden stressvol. Bijvoorbeeld wanneer je tweeverdiener bent en 
allebei een betaalde baan hebt, of wanneer je als single wilt werken om te leven, en niet andersom. In deze workshop krijg je 
handvaten aangereikt om het combineren van werk en privé leuk en uitdagend te maken. En om ontspannen je stress te 
reguleren.  
 

 

Aanbod teamniveau, gedrags- en organisatieverandering 

 
Workshop Spel der 
Ongeschreven Regels  
-Duur workshop: 3 uur 

 

 
In deze workshop wordt het team geholpen haar bewuste en onbewuste patronen, ofwel ongeschreven regels, in kaart te 
brengen. De teamcultuur wordt in kaart gebracht met behulp van een model waarna er wordt besproken welke patronen bijdragen 
aan de effectiviteit van het team en welke patronen aangepast kunnen worden om de kracht van het team te versterken.  
 

 

 

 

 


