
Gegevens die een werknemer 
niet hoeft te delen met de 

werkgever
Ziekte op de 

werkvloer

Onder werknemers in Nederland bestaan 
onduidelijkheden over welke informatie er met de 

werkgever moet worden gedeeld bij een ziekmelding en 
tijdens het ziektetraject Deze brochure bevat de belangrijkste 
handvaten over wat een werknemer moet doen tijdens zijn 

ziekmelding. Ook wordt het onderwerp corona op de 
werkvloer toegelicht.

Gegevens die een werknemer 
wel moet delen met de 

werkgever

- De oorzaak van de ziekmelding;
- Medische informatie over de huidige 

toestand;
- De aard van het ziektebeeld;

- Informatie omtrent fitheid, gewicht en 
gezondheid.

- De termijn die de werknemer verwacht 
ziek te zijn;

- De lopende werkzaamheden en 
afspraken van de werknemer;

- Of de ziekte te maken heeft met een 
arbeidsongeval, hierbij hoeft de 

werknemer geen informatie te geven als 
het verzuim werkgerelateerd is;

- Het adres van de werknemer met 
bijbehorende contactgegevens zoals een 

telefoonnummer;
- De werknemer dient bereikbaar te zijn 

op bepaalde tijden;
- De  werknemer dient de 

verzuimvoorschriften die de bedrijfsarts 
of Arboarts aangeeft op te volgen; 

- Wanneer de werknemer zich niet aan 
de voorschriften houdt, kan de 

werkgever maatregelen nemen, zoals 
loonopschorting.

De bedrijfsarts & Arboarts 

Inhoudelijke medische informatie wordt 
door de bedrijfsarts of de Arboarts niet 

gedeeld met de werkgever. Alleen 
noodzakelijke informatie zoals: welke 
werkzaamheden de werknemer kan 

uitvoeren, de verwachte ziekteduur, de 
impact van de ziekte op het werk en 

welke passende maatregelen wellicht 
genomen dienen te worden waardoor 

de werknemer weer aan werk kan.

De bedrijfsarts of de Arboarts zal 
contact opnemen met de werknemer 
tijdens ziekte. Op de medische vragen 
die de bedrijfsarts of de Arboarts stelt, 
moet de werknemer wel antwoorden. 

Deze vragen worden door de 
bedrijfsarts of de Arboarts gesteld om 
de zieke werknemer op een correcte 
manier te begeleiden tijdens de re-

integratie.

 In Nederland is  in het vierde kwartaal van 2020 het 
gemiddelde ziekteverzuim onder werknemers 4,9% . Dit 
betekent dat er per 100 gewerkte dagen er gemiddeld 4,9 

dagen verzuim was. 



 Corona op de 
werkvloer

Testen op het werk

 Een werkgever kan een werknemer de 
mogelijkheid bieden om op de 

werkplek een coronatest uit te laten 
voeren. De bedrijfsarts mag deze 

controle verzorgen. De werknemer is 
niet verplicht om aan deze test mee te 
werken. Het is een vrijwillige keuze van 

de werknemer.
  

Ik heb corona 
gerelateerde klachten, 

wat nu?

tip!

Ook al is een werknemer 
niet verplicht om de aard 
van de ziekmelding met 

zijn werkgever te delen, is 
het wel raadzaam om een 
coronabesmetting met de 
werkgever te delen om 
verdere verspreiding 
binnen het bedrijf te voorkomen

Stap 1: 
Heeft u corona gerelateerde klachten? 

Laat u testen!

Stap 2: 
Blijf thuis totdat uw uitslag bekend is!

Stap 3:
Wanneer u negatief bent getest op 

corona, hoeft u niet meer thuis te blijven. 

Stap 4:
Wanneer u positief bent getest op corona, 
zal de GGD contact met u opnemen voor 

een bron- en contactonderzoek.

Stap 5: 
De GGD bespreekt vervolgens met u 

welke maatregelen u dient te nemen en 
vertelt u of u in thuisisolatie moet.

Stap 6: 
U dient u ziek te melden bij uw werkgever. 

Stap 7: 
U hoeft zelf geen collega's in te lichten 

over uw besmetting. Als het risico bestaat 
dat uw collega's besmet zijn, zet de GGD 
het protocol in zodat zij kunnen bepalen 

of en welke maatregelen er genomen 
moeten worden.

Controle door de 
werkgever

Een werkgever mag een werknemer 
controleren tijdens ziekte wanneer 
hij vermoedt dat een werknemer 
zich onterecht heeft ziek gemeld.

Op het momet dat de werkgever een 
ziekmelding van een werknemer niet 

vertrouwt, mag hij middels een 
controle nagaan of de werknemer 

daadwerkelijk ziek is.  

De werkgever mag niet van de 
werknemer verwachten dat hij 
tijdens ziekte op elk moment 

bereikbaar is of thuis aanwezig is.

Bent u nieuwsgierig naar meer 
informatie over dit onderwerp, lees 

dan zeker onze aanvullende blog.

 

Een werknemer is niet verplicht om 
de aard van een ziekte met de 

werkgever te delen. Hierdoor is een 
werknemer ook niet verplicht om 

aan de werkgever te melden dat hij 
vanwege een coronabesmetting zich 

ziek meldt. Uiteraard mag een 
werknemer wel medische gegevens 
delen met de werkgever als hij dat 

zelf wil.

Bent u nieuwsgierig naar meer 
informatie over dit onderwerp? Lees 

dan zeker onze aanvullende blog!!


