
Zorg- en ondersteuningstraject  
met het oog op werkhervatting  

AG & Oh My People

Het traject van Oh My People en AG biedt wetenschappelijk onderbouwde 
zorg aan om aangeslotenen veerkrachtig en slagvaardig te maken. 

Dankzij een volledig op maat gemaakt traject kan de aangeslotene 
sneller terugkeren op de werkvloer. 

De aangeslotene kan dit traject vrijwillig volgen in het Nederlands, Frans 
en Engels. Het medisch beroepsgeheim is op elk moment gewaarborgd.

Oh My People kenmerkt zich door een unieke neurobiologische aanpak 
waarmee veerkracht en flexibiliteit worden versterkt. 

Deze partner heeft een netwerk van zorgverleners verspreid over heel 
België.

Elke Van Hoof is de drijvende kracht achter Oh My People. Als klinisch 
psycholoog specialiseert ze in psychodiagnostiek, trauma, stress en 
burn-out. Haar uitgangspunt? Making stress work. Daarnaast doceert 
Elke medische - en gezondheidspsychologie én eerstelijnspsychologie 
als professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze deelt haar ideeën ook 
in adviesraden en in de media. 
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Hoe verloopt het zorg- en ondersteuningstraject 
met het oog op werkhervatting concreet?

 ∫ Het traject van Oh My People samen met AG staat voor: 

1. De vroegtijdige opstart van een behandeling. 

2. Kwaliteit (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kwaliteitsmonitoring voor begeleiding, 
effectiviteitsmeting en impactmeting ingebouwd in het traject). 

3. Toegankelijkheid (dicht bij huis). 

4. In lijn met het wettelijke kader en met de zorg (introbrief voor huisarts, ziekenfonds, HRM & arbeidsarts). 

 ∫ Het traject bestaat uit 8 stappen:

 ∫ Meer info? Ga naar www.ohmypeople.be.
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