
WijDoen   085  06 09 016  |  info@wij-doen.com  |  www.wij-doen.com

Volgens het RIVM heeft 1 op de 4 Nederlanders een hersenaandoening 
(3,8 miljoen), waarvan 650.000 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 
Ook heeft bijna 20% van alle veertigers ten minste 1 chronische aan-
doening, bij vijftigers is dit zelfs bijna 40%. Verder meldt het Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) dat in Nederland meer dan 800.000 
mensen met kanker leven en de gevolgen daarvan. Een aanzienlijk 
deel van deze mensen ervaart chronische klachten als gevolg van de 
ziekte en de behandeling. 

De (rest)klachten hebben vaak gevolgen op alle gebieden van iemands 
leven. WijDoen helpt mensen met NAH, chronische (pijn)klachten en na 
kanker met het re-integreren in de maatschappij en op hun werkplek. 
In het geval van NAH herstelt iemand in lang niet alle gevallen 100% 
van het letsel. 

Re-integreren doe je samen

Re-integreren 
met NAH of chronische 
(pijn)klachten en na kanker



Soms zijn de klachten vaag en trekt de getroffene zelf niet het verband 
tussen de klachten en een eventueel trauma. Dit leidt ertoe dat het 
soms heel lang kan duren voordat bepaalde klachten juist worden 
gediagnosticeerd. Ook chronische klachten zijn soms moeilijk te 
duiden.

Re-integreren roept veel vragen op, voor een getroffene maar ook voor 
de omgeving. Met name wanneer er geen duidelijke diagnose is, lopen 
mensen op den duur vast in hun privéleven en op hun werk, met onder 
andere frequent ziekteverzuim tot gevolg. Wij kijken met de cliënt en 
de directe omgeving, hoe om te gaan met de huidige mogelijkheden 
ten aanzien van arbeid. Daarbij nemen we de privé-situatie ook altijd 
in acht en bieden we sociaal-emotionele steun bij het omgaan met de 
breuk in de levenslijn. We werken altijd samen met de zorg- en hulp-
verleners die bij onze cliënten betrokken zijn.

Heeft u een vraag, of wilt u overleggen, wij denken graag met u mee. 
WijDoen is een erkend re-integratiebureau en actief in verschillende 
regio’s in Nederland. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via 
085 - 06 09 016 en voor meer informatie over ons en onze werkwijze 
verwelkomen wij u graag op onze website www.wij-doen.com.
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Re-integreren doe je samen

Wij kijken samen 
vooruit!


