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Veel mensen zien een onderscheid tussen 

‘willen’ en ‘kunnen’. Ik zie het meer gradueel, 

als een glijdende schaal. Bij verzuim is immers 

niet alleen belangrijk wat er medisch gezien 

aan de hand is, maar zeker ook de motivatie en 

de context. Alles draait om de balans tussen 

belasting en belastbaarheid.

Willen of kunnen? 
Kijk naar de context

Als iemand zegt: “Ik kan dat niet”, zal hij dat meestal 

best wel kunnen. Hij doet het alleen liever niet 

omdat dat pijn doet. Of omdat hij bang is dat hij het 

herstel in de weg zit als hij het te vaak doet. Er is 

altijd sprake van een context. Stel je bent moeder en 

hebt schouderklachten. Je zult dan toch je kind uit 

bed moeten tillen, dus dat doe je gewoon ondanks 

de klachten. Om er dan ook nog je werk bij te doen, 

is dan misschien net te veel. Het is een individuele 

afweging die mensen maken. 

‘De werktaak vervalt  vaak als eerste’ 



aan het w
oord

21CS Verbindt!      

W
outer de G

raaf, bedrijfsarts

woordelijkheid bij jou en dat is eng. Je wilt 

gevrijwaard worden: “Dokter, jij moet dit 

repareren, zodat ik het weer kan”. Je kan het wel, 

maar je moet ballen laten vallen, je doet te veel.

Biopyschosociaal model
Een belangrijk model in de sociale geneeskunde  

is het biopsychosociaal model. Bij klachten, ziekte  

en verzuim spelen biologische, psychologische en 

sociale factoren een rol en die overlappen elkaar. 

Als iemand een been gebroken heeft, valt dat in de 

cirkel ‘bio’. Maar de sociale en psychische context 

spelen ook mee. In een goede probleemanalyse 

besteedt  de bedrijfsarts aandacht aan al deze 

factoren en niet alleen aan wat er biologisch  

gezien mankeert. 

Stel, je bent verliefd en staat op het punt te gaan 

samenwonen,  je zit op een roze wolk. Je gaat 

klussen in het nieuwe huis en slaat op je duim. 

Medisch/biologisch gezien is er dan duidelijk wat  

er aan de hand is: de duim is bijvoorbeeld gebroken 

of gekneusd. Maar daar laat je je niet door tegen-

houden: je bent gemotiveerd de klus te klaren en 

gaat gewoon verder met klussen.

Een jaar later is je relatie voorbij en moet je weer 

verhuizen. Je zit in zak en as. In je nieuwe huis hang 

je een schilderij op,  je slaat op je duim en je hebt 

precies hetzelfde letsel. Dat is dan de druppel: je 

kan een aantal weken niet werken. Zelfde situatie, 

andere context en daardoor een ander reactie-

patroon. Als je alleen medisch kijkt, mis je dat punt. 

Hoeveel mensen gaan niet de medische molen  

door terwijl het probleem psychosociaal is? De 

motivatiefactor is belangrijk in de verzuim-

problematiek. Elk verzuimgeval is uniek en daar 

kom je pas achter als je de context meeneemt.  n

Ballen in de lucht houden
Een mens heeft allerlei taken en rollen: je bent 

ouder, broer of zus, kind, vriend/vriendin, partner, 

collega, werknemer. Je hebt dus veel ballen in de 

lucht te houden. Als dat teveel wordt en er moet  

iets vanaf, dan vervalt de werktaak meestal als 

eerste. Je kunt immers niet even stoppen met 

moeder of bijvoorbeeld mantelzorger zijn, je  

kunt wel even stoppen met werken. 

Dat geeft niet altijd veel begrip, dus het laten  

vallen van die taak moet gelegaliseerd worden.  

Als mensen willen wegblijven van hun werk, 

legaliseren ze dat door te zeggen: “Ik kan dat niet”. 

En liefst: “De bedrijfsarts of de fysiotherapeut  

zegt dat ik dat niet kan”. Het verzuimbegeleidings-

circuit is opgebouwd om dat te controleren en te 

beoordelen. Daardoor wordt een probleem dat 

helemaal niet zo medisch is gemedicaliseerd. Kijk  

je alleen naar wat medisch gezien de belastbaarheid 

is, dan ga je voorbij aan het balansmodel.  

Ik moet zoveel
Bij psychische problemen is dat nog veel duidelijker. 

De balans tussen belasting en belastbaarheid is dan 

scheef: iemand moet te veel ballen in de lucht 

houden. Een bekend voorbeeld is mensen die geen 

nee kunnen zeggen. Ze zijn gedreven, hebben hart 

voor de zaak en hebben ook de grootste belasting. 

Maar hoe sterk je ook bent: iedereen heeft zijn 

grens. Als de balans dan een tijdje uit evenwicht is, 

komen ze bij de bedrijfsarts.  

Vaak spreekt men ook niet in termen van ‘willen’ 

maar ‘moeten’: “Ik moet zoveel doen”. Men zoekt  

het buiten zichzelf, terwijl je eigenlijk zelf kiest 

hoeveel taken je hebt. Willen en kunnen is dus  

vaak eigenlijk hetzelfde. Maar dan ligt de verant-

Vaak spreekt men niet over 

‘willen’ maar ‘moeten’


