
 

 

 
Omgaan met (blijvende) beperkingen tijdens re-integratie 
 
U bent bezig om weer terug te keren naar uw (eigen) werk tijdens ziekte. Dat kan soms best 
ingewikkeld zijn. Uw beperkingen spelen een rol in wat nu (nog nog niet) lukt. U krijgt met 
verwachtingen ten aanzien van uzelf te maken. Dat kan soms moeilijk zijn om waar te maken. 
 
Onderstaande tips zijn afkomstig van mensen die al langer te maken hebben met lichamelijke en/of 
geestelijke klachten.  Ze kunnen u helpen met het omgaan van uw beperkingen, de verwachtingen 
ten aanzien van u en hoe u met beide kunt omgaan. 
 
 

1. Respecteer uw eigen grenzen, neem uzelf en de signalen van uw lichaam serieus. Overvraag 
uzelf niet.  

2. Soms zijn uw klachten veel uitgebreider en ingrijpender dan collega’s of uw werkgever 
denken. En soms vergeten zij dat u deze klachten heeft of snappen ze uw klachten niet. 
Zorg er daarom voor dat u ze duidelijk maakt waar u met uw beperkingen tegen aanloopt. 
Kom dan bij voorkeur ook met een oplossing. 
 

3. Zorg goed voor uw energie. Mopperen of wachten op een ander kan frustreren. Probeer 
daarom zelf stappen te zetten of neem zelf het initiatief. 
 

4.  Soms loopt u tegen meerdere problemen tegelijk aan. Dan kunt het overzicht verliezen. 
Vraag aan anderen om mee te denken. Is het mogelijk om een deel van het probleem op te 
lossen? Kunt u bijvoorbeeld door te brainstormen met uw werkgever of collega’s oplossingen 
bedenken? U krijgt meer ruimte als anderen ook meedenken. 
 

5.  Luister naar uw lichaam en wees realistisch in wat u kunt. Zoek naar oplossingen die u 
verder helpen. Vind u dat lastig? Vraag aan uw partner, collega of werkgever om mee te 
denken. 
 

6. Denk na over mogelijkheden die u helpen om uw doel te bereiken. Zoek meerdere 
mogelijkheden en kies wat het beste bij u en uw situatie past. 
 
 

7. Bereid u goed voor op belangrijke gesprekken. Gebruik het steuntje`Belangrijke gesprekken 
voorbereiden’. U vindt deze in de Wijzer met Welder. 
 

8. Probeer bij gesprekken de ander te snappen. Probeer niet in de verdediging te schieten 
maar stel in plaats daarvan open vragen. Open vragen beginnen met `Wie, wat, wanneer, 
waar en hoe.’ Maak ook duidelijk hoe u over een situatie nadenkt en nodig de ander uit om 
mee te denken. Sta open voor zijn reactie. 
 

9. Geef voorbeelden van gedrag of gebeurtenissen zodat de ander u snapt. Bijvoorbeeld: 
`Toen jij mij vroeg mee te helpen lukte mij dat niet. Daarom bleef ik zitten. Dat was niet 
omdat ik niet wilde maar omdat het voor mij teveel was. Daarom ben ik ook later naar je 
toegekomen om het je uit te leggen.’  
 

10.  Hoe beter u aangeeft wat de (on)mogelijkheden zijn hoe beter de ander weet wat wel of 
niet kan. 
 

11.  Zorg goed voor u zelf. Oordeel niet te hard over jezelf als iets niet lukt.  
 

12.  Probeer positief te blijven. Soms zit niet mee. Maar dat is gelukkig niet altijd zo. Geniet 
ervan als het goed gaat. Dat kan ook door stil te genieten van uw welbevinden in plaats van 
meteen druk aan de slag te gaan. De kans op terugslag is aanwezig en komt dan harder aan. 
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