
 

 

 

 

Drie verzuimparameters, per klacht als uitvalsoorzaak, al dan niet mede in verband 
met het werk, gemeld bij de verzuimmelding. De middenwaarden zijn uitgedrukt in 
kalenderdagen. Arbeidsdeelname in aantal kalenderdagen, gemiddeld per jaar. 

 

Verzuimoorzaak  Verzuimduur 
Verzuimvrij 
interval 

Arbeids-
deelname Aantal 

Beweging Geen verband met werk 12 114 330 4.224 

 Mede i.v.m. werk 85 115 210 601 

Griep/ziek Geen verband met werk 5 116 350 16.964 

 Mede i.v.m. werk 72 103 215 224 

Luchtwegen Geen verband met werk 11 112 333 309 

 Mede i.v.m. werk 49 78 224 24 

Maag-darm Geen verband met werk 5 102 348 1.804 

 Mede i.v.m. werk 68 91 209 64 

Psychisch Geen verband met werk 15 100 318 514 

 Mede i.v.m. werk 88 92 187 209 

Zwangerschap Geen verband met werk 39 100 263 111 
/relationeel 

Mede i.v.m. werk 231 49 64 6 

Overige klachten Geen verband met werk 8 94 337 5.852 

 Mede i.v.m. werk 75 97 206 381 

Niets gemeld Verband met werk n.v.t. 13 315 351 241 

Totaal Geen verband met werk 7 112 344 30.019 

 Mede i.v.m. werk 69 104 220 1.509 

Uitgevallen door  het werk 57 95 228 592 



Bij een verzuimpercentage van 0% in de geregistreerde arbeidscyclus (verzuim plus 
verzuimvrij interval) bedraagt de arbeidsdeelname 365 kalenderdagen per jaar. 
 
Bij aanwezigheid van een uitvalsoorzaak (mede) in verband met het werk is de verzuimduur 
substantieel langer dan als een dergelijke oorzaak niet is gemeld. Dit geldt voor alle 
klachtcategorieën. Mogelijk heeft de vermelding bij de ziekmelding: Mede in verband met 
mijn werk direct al geleid tot begeleide re-integratie, of heeft de toenemende verzuimduur 
aanleiding gegeven tot begeleiding, met alle verlenging van de verzuimduur van dien; 
oproepen, herhaalde afspraak etc. Na dit type ziek-meldingen is het verzuimvrij interval (tot 
het recidiefverzuim) bijna steeds en gemiddeld korter; is het verzuim dus frequenter. Bij de 
begeleiding is de werkplekgebonden uitvalsoorzaak dus niet in alle gevallen opgeheven. 
 
Met name bij de categorie: Zwangerschap en relationele problematiek op het werk als 
uitvalsoorzaken is sprake van langdurig en frequent verzuim. 
 
Het aantal uitvalscategorieën is in dit overzicht niet alleen gering, ook de categorie Overige 
is met 5.852 opvallend groot. Hierin spiegelt zich waarschijnlijk de terughouding bij lijnchefs 
om bij de verzuimmelding de specifieke uitvalsoorzaken in de verzuimregistratie op te 
nemen. 

 


