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Er speelt nog iets, 
maar dat staat los van het verzuim

Omdat alle problemen dus gemeld worden als 

ziekte, worden daarmee de problemen gemedica-

liseerd. Een ander groot voordeel is dat de meeste 

leidinggevenden geen dokter zijn, dus niet zo veel 

verstand hebben van allerlei medische zaken. Dit 

geeft de werknemer een groot voordeel als hij moet 

verantwoorden bij de leidinggevende waarom hij 

niet komt. Vaak nog onderstreept door het mantra 

‘ziek is ziek’.

Medische saus eraf halen
Nadat de kwesties gemedicaliseerd zijn, moeten ze 

weer gedemedicaliseerd worden, om weer duidelijk 

te krijgen wat het is. De medische saus moet van de 

problemen gehaald worden. De vraag is: wie kan nu 

het beste demedicaliseren? Ikzelf geloof dat een 

arts het beste kan demedicaliseren, hoewel ik ook 

veel collega’s ken die juist de medische 

problematiek benadrukken.

Waarom wordt er gemedicaliseerd? Dat staat in de wet. Als je loon wilt 

bij niet-werken, moet je je ziek melden. Je kan niet baaldag of conflict of 

oppas of kater of mantelzorger melden. Dus bij een ziekmelding moet er 

altijd iets van ziekte gemeld worden. Gelukkig hebben de meeste mensen 

wel klachten, dus die benoemen is niet zo moeilijk. 

Als beide partijen (leidinggevende en werknemer) 

medicaliseren, is de kans groot dat de zaak snel op 

het bordje van de arts gegooid wordt. Als die dan 

demedicaliseert kan het probleem weer terug-

gegeven worden aan de twee personen die dat  

het best kunnen oplossen. 

Verstoorde balans
Waarom meldt iemand zich ziek? Het is altijd een 

verstoring van de balans belasting-belastbaarheid. 

Belastbaarheid = draagkracht = KAN: 

wat kan iemand aan, wat kan hij hebben, hoe sterk 

is hij, hoe gaat hij met tegenslagen om? 

Belasting = draaglast = MOET: 

wat komt er op iemand af, waar moet hij mee 

omgaan, wat te verwerken, welke tegenslagen?

Bij dit concept is het zinvol om naar het bio-psycho-

sociaal model te kijken. Allerlei factoren spelen een 

rol. Vaak word alleen naar de bio (lichamelijke) 

klachten gekeken, bijvoorbeeld rugpijn. De patiënt 

is dan alleen maar bezig om van de pijn af te komen. 

Men heeft geen oog voor andere factoren die ook 

nog meespelen en die soms makkelijker opgelost 

kunnen worden.
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Het is altijd een verstoring  

van de balans  

belasting-belastbaarheid
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Bij de meeste consulten ga ik het rijtje af van 

gebieden in het bps-model: hoe is het op werk, 

arbeidsomstandigheden, collega’s? Hoe is het 

privé? De relatie, kinderen, ouders, familieleden. 

Zijn er problemen met huisvesting, geldzorgen? 

Heb je ooit schokkende dingen mee gemaakt die 

nog niet verwerkt zijn? Als dit allemaal geïnventa-

riseerd is, is er wel een beeld van de last. Voor veel 

mensen is het nieuw om te ontdekken dat niet de 

draagkracht is afgenomen door rugpijn, maar dat  

de draaglast te groot is en dat zich dat uit in de 

zwakste plek van het lichaam. In dit geval de rug. 

Vraag geen oordeel
Een analyse van alle problemen is dus heel nuttig  

bij verzuim. Dit is een weg die leidt tot oplossingen. 

Helaas wordt er te vaak nog een oordeel gevraagd. 

Is hij echt ziek, is er terecht verzuim, is er een 

gebrek, is hij arbeidsongeschikt, is het werk-

gebonden, is het psychisch? Er zijn zo veel mensen 

met een ziekte die gewoon werken. Al deze 

oordelen helpen niet bij de oplossing van de 

problemen. 

Een oordeel is trouwens heel subjectief, het is een 

subjectieve waarneming van een persoon. Het 

gevolg is dat de oordelen van de leidinggevende,  

de bedrijfsarts en werknemer vaak uit elkaar liggen. 

Hier begint de ontevredenheid over elkaars mening. 

Dus zolang er oordelen gevraagd worden, zul je 

heel vaak teleurgesteld zijn, omdat anderen nou 

eenmaal een ander oordeel hebben dan jij. 

Vraag dus nooit een oordeel aan de bedrijfsarts, 

maar vraag een advies over de problemen. 

Verantwoordelijkheid terugnemen
Een ander probleem is: als het oordeel van de 

bedrijfsarts helemaal niet past bij jouw oordeel,  

wat kies je dan? Hem volgen? Je geeft dan als 

leidinggevende de regie uit handen, met als gevolg 

minder grip op het verzuim. 

Werknemers hebben ook de neiging om de regie  

uit handen te geven: “Ik heb rugpijn. Dokter, jij 

moet mij repareren”. Beide partijen geven zo de 

verantwoordelijkheid aan de arts en worden zo 

afhankelijk in het proces. 

De snelste oplossing voor verzuim is als beide 

partijen samen de verantwoordelijkheid voor het 

verzuim weer terugnemen. Zo staat het trouwens 

ook in de Wet verbetering poortwachter.

De leidinggevende zorgt voor optimale arbeids-

omstandigheden, lost knelpunten op het werk op en 

heeft begrip voor de privé-situatie van werknemer. 

De werknemer beseft dat de rugpijn meer de uiting 

van de problemen is dan de oorzaak. Hij volgt de 

adviezen van de specialist op, hij werkt aan alle 

andere problemen, hij bezoekt het werk, en geeft 

aan wat hij nog wel zou kunnen doen. 

Voor zowel leidinggevende als werknemer geldt: 

hoe meer verantwoordelijkheid ze nemen, hoe 

meer ze de regie in eigen hand houden, hoe sneller 

resultaat.


