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Wil een werknemer goed functioneren, dan moet er 

evenwicht zijn tussen belasting en belastbaarheid. 

Tussen kunnen en moeten. Dat evenwicht kan door 

verschillende oorzaken verstoord raken. Denk aan 

persoonlijke situaties als scheiding, overlijden, 

ziekte van ouders of dierbaren, financiële zorgen  

of medische onzekerheid (wachten op uitslagen). 

Of aan werkgerelateerde factoren als stress, 

disfunctioneren, reorganisaties, langdurig overwerk 

en al dan niet irrealistische gedachten:
• Staat mijn baan op de tocht?
• Ze verwachten te veel van me
• Ik krijg geen waardering
• Mijn baas mag me niet
• Ik vind het werk niet interessant maar durf geen 

andere baan te zoeken, want stel dat ik geen vast 

contract krijg, hoe moet het dan met de 

hypotheek?

Vaak is de medische kant niet zo interessant
Bij een verstoord evenwicht tussen belasting en 

belastbaarheid ligt verzuim op de loer. Goed om  

je te realiseren, is dat bij verzuim in 80% van alle 

situaties het medisch deel niet zo interessant is. 

Demedicaliseren is dan het credo, wat betekent  

dat je niet zoveel medische dingen moet gaan  

doen. Breng een scheiding aan tussen wat met 

functioneren te maken heeft en wat medisch is. 

Haal het conflict uit het ziektetraject
De bedrijfsarts kan stellen: volgens mij gaat het hier 

vooral om een conflict. Het is belangrijk een conflict 

direct uit een ziektetraject te halen. Doe je dit niet, 

dan gaat de werknemer medisch shoppen. Van de 

ene arts naar de andere, juist om aan te tonen dat hij 

wel recht heeft op loondoorbetaling  

bij ziekte. Dit medisch shoppen is onhandig, want 

dit medicaliseert het eigenlijke probleem.

Voorkom een 
loopgravenoorlog bij conflicten

Ook voor de werkgever is het beter om de 

werknemer buiten het verzuimtraject om betaald 

thuis te laten zitten en toe te werken naar afspraken 

om tot een oplossing te komen. Ga het gesprek aan: 

“Zullen we het even uit het medische weghouden?” 

Veel verzuim duurt lang omdat werknemer en 

werkgever in een soort loopgravenoorlog terecht-

komen. Belangrijk is welke acties werkgever en 

werknemer kiezen: escalerend of de-escalerend. 

Als een van de partijen escaleert, dan kan de andere 

partij kiezen of hij daarin meegaat of niet. Beide 

partijen kunnen dus per keer escaleren of juist 

de-escaleren. Het streven moet zijn om gezamenlijk 

uit de loopgraven te komen om aan een oplossing  

te werken, bijvoorbeeld door een mediator in te 

schakelen. 

Kies als bedrijfsarts geen partij
Bij een conflict zijn altijd twee partijen betrokken:  

je kan geen conflict in je eentje hebben. Een ander 

kenmerk van een conflict is de vorming van 

bondjes: beide partijen willen graag zoveel 

mogelijk medestanders in hun kamp krijgen. En wat 

is er mooier dan iemand met gezag aan jouw kant 

krijgen, bijvoorbeeld de dokter? Beide partijen 



Het mooist is als beide partijen er samen uitkomen, 

anders is er een bemiddelaar nodig.
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zullen dan ook van alles proberen om de dokter aan 

hun zijde te krijgen. Het grootste gevaar voor de 

bedrijfsarts is partij te kiezen, want zodra er 

gekozen wordt, is de andere partij weer bozer. Dit  

is veel erger dan dat beide partijen boos zijn omdat 

de arts niet kiest.

Mijn aanpak bij conflicten: zodra ik het vermoeden 

heb van ruzie, zoek ik bij beide partijen bevestiging: 

zijn ze het eens dat er aan de onderlinge 

verhoudingen gewerkt moet worden? Mijn advies 

is dan: ga samen onderhandelen. Het mooist is als 

beide partijen er samen uitkomen, anders is er een 

bemiddelaar nodig.

Werknemer: neem iemand mee
Aan de werknemer geef ik verder als advies mee: 

wees bereikbaar voor je werkgever en bereid je 

goed voor op de onderhandelingen met je 

werkgever:

1)  Maak een lijst met knelpunten, schrijf alles op 

wat fout, slecht, mis of verkeerd is;

2)  Maak daarna een lijst met oplossingen, 

verbeteringen, wensen en eisen;

3)  Neem iemand mee naar het gesprek. Deze hoeft 

niet deel te nemen aan het gesprek: alleen maar 

luisteren en na afloop evalueren is al goed. Maar 

ga nooit, nooit, nooit alleen naar een gesprek. 

Aan de werkgever geef ik als advies: eis niet dat 

werknemer moet komen werken, laat hem/haar 

thuis zitten zolang het conflict duurt. Overweeg wel 

om de ziekmelding om te zetten in schorsing of 

vrijstelling van arbeid: in dat geval geldt de Wet 

verbetering poortwachter niet meer. Nodig de 

werknemer snel uit om te onderhandelen over het 

conflict en om te komen tot een gemeenschappelijk 

re-integratiedoel. 
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Herziening langdurige zorg, decentralisatie, 
stelselwijziging? Lees in dit boek hoe het 

zorgstelsel vanaf 2015 werkt.

Verwachtingsmanagement
Belangrijk is het traject helder te houden. Spreek een 

actieplan af en processtappen hoe verder te gaan. En 

worden als onderdeel van de re-integratie bepaalde 

tijdelijke regels afgesproken? Zorg dan dat ze ook als 

tijdelijk benoemd worden, zodat de werknemer ze niet  

als verworven recht gaat zien of andere collega’s een 

dergelijke regeling ook willen.


