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Situatie in Nederland 
 

• Toename van langdurig ziekteverzuim door psychische klachten 
 

• In 2010 was dit nog 25% en in 2014 oplopend naar 33% 
 

• De duur van het ziekteverzuim neemt toe. In 2010 was dit gemiddeld 
101 dagen en in 2014 was dit gemiddeld 117 dagen.  
 
 



Organisation for Economic Cooperation and 
Development  

(OECD) 
  

“Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work”  
 

On average one third of the disability claims are based on mental 
disorders in the affiliated countries 

 
3.3% of the Gross Domestic Product 



Predictiemodel (bestaand) 
Factor Options  Score 

Age <50 years 

≥50years 

0 

1 

Education Low 

Intermediate and high  

0 

1 

When do you expect to be able to resume 

work? 

Within 3 months 

After 3 months or longer 

0 

1 

Depressive/anxiety symptoms  No  

Yes 

0 

1 

Total score   Range 0 to 4 



Berekening duur van verzuim 

Total score Mean duration 

0 100 days  

1 160 days  

2 260 days  

3 or 4 380 days  



Werkhervatting 
Werkhervatting van werknemers met psychische stoornissen 

Binnen 1 maand 26% 

Binnen 3 maanden 47% 

Binnen 6 maanden  70% 

Binnen 12 maanden  87% 

Binnen 24 maanden  95% 

                                                                        5% werd beoordeeld voor de WIA 



Predictiemodel verzuimduur 
• Predictiemodel met leeftijd, opleiding, diagnose en 

zelfgeschatte prognose door patiënt: geen valide voorspelling 
van de verzuimduur 

 

• “variatie in het werk” verbetert de voorspelling of iemand 3 
maanden of langer zal verzuimen met psychische klachten 

 

• Van de schaal “variatie in werk” verbeteren vooral de items 
'monotoon werk' en ‘afwisseling in taken’ de voorspelling 

 



Predictiemodel verzuimduur 
De voorspelling of iemand langer dan 3 maanden gaat verzuimen met 
psychische klachten verbetert als de zelfgeschatte prognose door de 
patiënt wordt vervangen door “ziekte identiteit”  
 

Een predictiemodel met leeftijd, opleiding, diagnose en ziekte identiteit 
zal in 78% van de gevallen juist voorspellen wie er langer dan 3 
maanden zal gaan verzuimen 
 

De bedrijfsarts kan dat predictiemodel gebruiken om in het eerste 
spreekuur na ziekmelding de werknemers die langer dan 3 maanden 
zullen gaan verzuimen al in een vroeg stadium te verwijzen naar 
interventies die werk meenemen als onderdeel van behandeling 



Gemiddelde verzuimduur 
• Psychisch verzuim komt op kantoor even vaak voor als in de fabriek 
  
• Vrouwen verzuimen langer dan mannen met psychische klachten 
 

• Jonge werknemers gaan eerder weer aan de slag dan 55plussers 
  
• Laaggeschoolde werknemers hervatten hun werk eerder dan 

hooggeschoolde werknemers  
 



Kans op werkhervatting 
 
 

 



Kans op werkhervatting 
• Stressklachten (R45): in de eerste maand goede kans op 

werkhervatting, maar daarna daalt de kans op re-integratie met 
de dag.  

 
• Overspannen / burnout (F40-49): in de eerste twee maanden 

goede kans op werkhervatting, daarna neemt de kans snel af.  
 
• Depressiviteit (F30-39): in de eerste drie maanden goede kans 

op werkhervatting, daarna neemt de kans geleidelijk af.  
 
 



Recidief psychisch verzuim 
28% van de werknemers krijgt een recidief psychisch verzuim 
 

Hoe lang na volledige werkhervatting percentage 

Binnen 6 maanden 30% 

Binnen 12 maanden 42% 

Binnen 18 maanden  54% 

Binnen 24 maanden 64% 

Binnen 36 maanden 76% 



Recidief psychisch verzuim 
28% van de werknemers krijgt een recidief psychisch verzuim 
 

In ieder geval: 
• kantoor net zo vaak als fabriek  
• 50% krijgt een recidief binnen 15 maanden 
• 50% van de 55plussers krijgt een recidief binnen 4 maanden 



Hersteld en dan? 
• In de eerste 5 jaren na psychisch verzuim verlaat 18% van de 

medewerkers het bedrijf in vergelijking met 9% van de 
medewerkers zonder psychisch verzuim 

 

• 1e jaar na herstel: ontslag op eigen verzoek 
 

• 2 – 5 jaar na herstel: ontslag door slecht functioneren 
 

• 1e jaar na herstel ook aanpassen contract: minder uren 
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