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1. inleiding
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare 
Diensten, Hendrik Bogaert, heeft het ziekteverzuim van de federale ambtenaren 
onlangs nog onder de aandacht geplaatst. Ambtenaren die zich ten onrechte ziek 
melden zijn niet solidair met hun collega’s, ze schaden de werking van hun dienst 
en het imago van de ambtenarij. Bovendien heeft de belastingbetaler recht op de 
beste dienstverlening door de administratie.
 
Toch blijkt uit onze studie dat niet alles kommer en kwel is: het ziekteverzuim is 
bij de federale overheid tijdens de laatste vijf jaar minder sterk toegenomen dan 
in de privésector. Medex wil de ambtenaren die zich dagelijks inzetten voor hun 
taken een hart onder de riem steken met concreet cijfermateriaal. Ook in 2012 
verzuimde één ambtenaar op drie zelfs geen enkele dag op een jaar. 

Het Rekenhof voerde in 2012 een audit1 uit omtrent het beheer van de 
ziekteafwezigheden in de federale overheid en de controles van Medex. 
Hieruit blijkt dat Medex de vooropgestelde objectieven behaalt: er is een getrouw 
beeld van het ziekteverzuim en een vooraf bepaald percentage ziekteverzuim 
wordt op objectieve wijze gecontroleerd.
Het verzuimbeleid van verschillende administraties kan echter nog verbeterd 
worden. De FOD P&O kan hier volgens het rapport een leidende en coördinerende 
rol op zich nemen.

Met deze studie die het ziekteverzuim van de federale ambtenaren in 2012 in al 
zijn facetten in kaart brengt, wil Medex:

•	 het verzuimbeleid in de federale overheid ondersteunen;
•	 data en analyses voorleggen aan de federale HR-directeurs en aan al de 

leidinggevenden; 
•	 de HR-directeurs en hun leidinggevenden toelaten de gegevens eigen aan 

hun dienst af te wegen binnen de federale context en
•	 een aanzet geven tot initiatieven die het verzuim terugdringen, zoals het 

opstarten van een stressbeleid.

Medex wil ook het algemeen personeelsbeleid in de federale overheid 
ondersteunen en de bevoegde overheden wijzen op tendensen in het verzuim 
waarop door beleidsmaatregelen nuttig kan worden ingespeeld.

In deze studie werd ook dieper ingegaan op sommige vaststellingen. Zo wordt 
getracht een verklaring te geven waarom het ziekteverzuim verschilt per 
provincie en wordt er gekeken naar de verschillen in de controleresultaten 
volgens verschillende criteria (woonplaats, geslacht, leeftijd, statuut van de 
gecontroleerde of het tijdstip waarop de controle wordt uitgevoerd). 

Tenslotte vraagt het Rekenhof aan Medex voorstellen te doen om het 
controlebeleid aan te passen op basis van de resultaten. Medex gaat met deze 
studie die uitdaging graag aan.

1 Het rapport vindt u terug op de website van het Rekenhof: www.ccrek.be (https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/
Fiche.html?id=d9e3634c-8bd6-41d0-82a2-c18435682813) en op  www.medex.belgium.be.

www.ccrek.be
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=d9e3634c-8bd6-41d0-82a2-c18435682813
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=d9e3634c-8bd6-41d0-82a2-c18435682813
http://www.medex.belgium.be
http://www.medex.belgium.be
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2. dataverzameling
Over de jaren heen worden dezelfde analysemethodes en -criteria toegepast 
zodat resultaten correct kunnen worden vergeleken.

Even in herinnering brengen dat, in tegenstelling tot veel andere studies, deze 
studie geen neerslag is van een bevraging van een (representatief) deel van de 
werknemers of werkgevers. 
De databank met de ziektecontrolegegevens geeft Medex immers een volledig 
overzicht van het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren. Deze databank 
wordt trouwens gevoed door de volgende actoren: 
- de administraties wat alle afwezigheden wegens ziekte betreft;
- de medische centra met de ingediende medische getuigschriften en
- de controleartsen met de resultaten van hun controleopdrachten.

Daarom blijft het belangrijk dat, zoals ook het Rekenhof betoogt, alle 
administraties hun gegevens zo accuraat mogelijk registreren in de 
applicatie. Helaas biedt de databank van het personeelsbestand nog 
steeds geen betrouwbaar beeld van de werkelijke toestand. Sommige 
personeelsbewegingen zoals bijvoorbeeld oppensioenstellingen, worden niet 
steeds doorgegeven zoals het moet. 
Bij de verzuimgegevens zoals het verzuimpercentage, gemiddelde frequentie 
en gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar (hoofdstuk 3.1.) waarvan het 
aantal ambtenaren of VTE’s een bepalende factor uitmaakt, diende er dus, net 
als vorige jaren, een correctie doorgevoerd te worden op basis van andere 
bronnen, zoals onder andere pdata2. 

Ook ontbraken bij sommige ambtenaren essentiële gegevens (niveau, adres, 
statuut) om analyses betreffende die factoren uit te voeren. Daardoor komt 
het dat telkens met verschillend samengestelde datasets diende gewerkt te 
worden.

Er kan daarom niet genoeg herhaald worden dat het voor een betrouwbare 
studie van cruciaal belang is dat zowel de afwezigheden als de 
persoonsgegevens door de werkgevers correct ingevuld en geactualiseerd 
worden.

Bij de jaarlijkse analyse van het ziekteverzuim van de federale ambtenaren 
wordt in hoofdstuk 5 ook gekeken naar de medische redenen van de 
werkonbekwaamheid.
Bij omzendbrief3 werd vastgelegd dat op een geldig medisch attest naast 
begin- en einddatum van de afwezigheid ook de diagnose moet vermeld 
worden door de behandelend geneesheer.
Vandaar dat deze attesten niet rechtstreeks aan de werkgever worden 
bezorgd, maar worden verwerkt door de diensten van Medex. 
De artsen van Medex zijn gehouden aan het beroepsgeheim en het 

2 www.pdata.be.
3 Omzendbrief nr. 568 van 13 februari 2007 met betrekking tot de reglementaire wijzigingen in het kader van het 

ziekteverzuim.

www.pdata.be
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administratief personeel aan de discretieplicht. De individuele medische 
gegevens worden onder geen beding aan de werkgevers meegedeeld.
Een analyse van de gegevens is mogelijk in zover zij de privacy van de 
ambtenaren niet schendt.

Federale ambtenaren kunnen twee maal per kalenderjaar afwezig zijn voor één 
dag zonder dat zij daarvoor een medisch attest moeten indienen4. Dat betekent 
dat de medische reden van deze afwezigheden niet gekend zijn en dus niet in 
de studie van de medische verzuimoorzaken aan bod komen.

Hoofdstuk 6 behandelt de controleresultaten. Deze zijn gebaseerd op de 
registraties van de controleartsen. Medex analyseert deze gegevens om de 
resultaten terug te koppelen naar zowel de artsen als naar de werkgevers. 

4 Artikel 61 van het koninklijk besluit van 19 november 1998, betreffende de verloven en afwezigheden 
toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen, gewijzigd bij KB van 17 januari 2007. 
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3. verzuimcijfers
3.1. verzuimcijfers 2012

TErmEn dEfiniTiES 2009 2010 2011 2012

aantal 
verzuimers

Het totaal aantal unieke 
personeelsleden dat 
gedurende de bestudeerde 
periode voor minstens 
één dag actief in dienst 
was en met minstens één 
verzuimdag.

65 376 64 883 64 510 64 025

aantal 
ziektemeldingen

Het aantal nieuw begonnen 
ziekteperiodes van één of 
meerdere dagen.
Een afwezigheid die 
gestart is in 2011 en 
voortduurt in 2012 telt dus 
niet mee voor het aantal 
ziektemeldingen in 2012.
Wanneer er minder dan 
14 kalenderdagen zijn 
tussen twee afwezigheden 
wegens ziekte van 
eenzelfde persoon worden 
deze als één afwezigheid 
beschouwd (herval).
Bij verlenging of herval 
wordt geen nieuwe 
ziektemelding geteld 
(tenzij de diagnose 
verschillend is van de 
vorige).

159 340 164 555 159 225 161 341

aantal 
verzuimdagen

Het aantal niet 
gepresteerde werkdagen 
in de bestudeerde periode, 
ook van afwezigheden 
die voor de bestudeerde 
periode gestart zijn. Een 
werkdag wordt beschouwd 
als niet gepresteerd - en 
dus geteld als een volledige 
verzuimdag - vanaf 
één uur ziekte (indien 
geregistreerd). 
Het aantal 
afwezigheidsdagen van 
deeltijdse medewerkers 
wordt geproratiseerd: het 
aantal afwezigheidsdagen 
wordt dus afgewogen in 
functie van de prestaties. 
Als iemand halftijds 
werkt, worden het aantal 
afwezigheidsdagen ook 
gehalveerd.

1 329 332 1 369 321 1 343 627 1 334 079

aantal 
afwezigheden 

1 dag

Aantal afwezigheden 
waarvan de duur beperkt is 
tot 1 dag.

59 131 63 797 61 821 61 326

% afwezigheden 
1 dag

Aantal afwezigheden van 1 
dag x 100 gedeeld door het 
aantal ziektemeldingen.

37,11% 38,77 38,83% 38,01%

aantal 
afwezigheden 

>1dag

Aantal afwezigheden 
waarvan de duur meerdere 
dagen bedraagt.

100 209 100 758 97 404 100 015

% afwezigheden 
>1dag

Aantal afwezigheden van 
meerdere dagen x 100 
gedeeld door het aantal 
ziektemeldingen.

62,89% 66,98% 61,17% 61,99%
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% verzuimers

Gemiddeld aantal 
werknemers met minstens 
1 verzuimdag in de 
bestudeerde periode 
x 100 gedeeld door 
het gemiddeld aantal 
werknemers in die periode.

69,52% 66,98% 68,42% 67,81%

% Ziekteverzuim

Aantal verzuimdagen x 100 
gedeeld door het product 
van het aantal VTE’s en het 
aantal te presteren dagen 
voor een VTE. 

6,63% 6,83% 6,84% 6,93%

Gemiddelde 
frequentie

Aantal ziektemeldingen 
in de bestudeerde 
periode gedeeld door 
het gemiddeld aantal 
personeelsleden 
(nulverzuimers inbegrepen) 
in de bestudeerde periode.

1,8 1,9 1,76 1,93

Gemiddelde duur 
per afwezigheid

Aantal verzuimdagen in 
de bestudeerde periode 
gedeeld door het aantal 
ziektemeldingen in die 
periode.

8,34 8,32 8,44 8,27

Gemiddelde 
afwezigheidsduur 

per verzuimer

Aantal verzuimdagen in 
de bestudeerde periode 
gedeeld door het aantal 
verzuimers in die periode.

20,33 21,10 20,83 20,84

Gemiddelde 
afwezigheidsduur 
per medewerker

Aantal verzuimdagen in 
de bestudeerde periode 
gedeeld door het aantal 
medewerkers  in die 
periode,  nulverzuimers 
inbegrepen.

15,36 15,99 16,01 16,22

3.2. Evolutie van het federaal ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in de federale overheid is in 2012 (6,93%) met 1,32% 
gestegen tegenover het jaar voordien (6,84%); in vergelijking met 2008 
(6,62%) is dat zelfs een toename van 4,68%. 

Het aantal ambtenaren in 2012 verminderde met  2,5 % ten opzichte 
van 20115, het aantal verzuimers slechts met 0,75%, terwijl het aantal 
afwezigheidsmeldingen met 1,33% toenam.

Het aandeel van de ambtenaren dat zich minstens één keer ziek heeft 
gemeld is slechts licht gestegen (+ 0,35%).

Het aantal werkdagen die wegens ziekte of privéongeval niet gepresteerd 
werden, nam dan weer af met 0,71%. 

De frequentie werd groter (+ 9,66%) en de gemiddelde duur van een 
afwezigheid korter (- 2,01%). 

De gemiddelde duur van de afwezigheden van ambtenaren die zich minstens 
één keer ziek meldden, is bijna gelijk gebleven (+ 0,05%) terwijl die van alle 
ambtenaren steeg met 1,31%.

5 www.pdata.be
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3.3. vergelijking van het federaal 
ziekteverzuim met de privésector

Uiteraard moet men voorzichtig zijn met vergelijkingen tussen de publieke 
sector en de privésector omdat er verschillende definities of berekeningswijzen 
gehanteerd kunnen worden. Bovendien beïnvloeden specifieke kenmerken 
van de verschillende populaties (leeftijd, geslacht, niveau, statuut, 
arbeidsreglement, …) de resultaten.

Volgens Sd Worx6, kent de privésector een stijging van het algemeen 
verzuimpercentage van 4,73% in 2011 naar 4,77% in 2012 of een toename 
met 0,85%. Vergeleken met 2008 steeg het ziekteverzuim in de privésector 
met 20,45%, van 3,96% naar 4,77%. 

Die toename is vooral te wijten aan de toename van het langdurig 
verzuim. Op vijf jaar tijd nam dit met bijna de helft (49,36%) toe (van 1,56% 
naar 2,33%), want het verzuim dat tot één maand beperkt bleef, steeg in 
diezelfde periode maar met 1,56%, van 2,40% naar 2,44%.

Belangrijk om weten in dit verband is dat SD Worx het langdurig verzuim 
beperkt tot afwezigheden langer dan een maand maar korter dan een jaar7. Dit 
beïnvloedt de verzuimpercentages, die dus lager zullen zijn dan bij de cijfers 
van de federale overheid of in andere publicaties betreffende het verzuim in de 
privésector.

SD Worx stelde ook vast dat de quartaire sector (niet-commerciële 
dienstverlening), die het best de vergelijking met de publieke sector kan 
doorstaan, als verzuimkampioen binnen de privésector kan beschouwd 
worden8.

Securex meldt in zijn Whitepaper9 dat het ziekteverzuim in 2012 in de 
privésector 5,95% bedroeg, wat een vermeerdering met 2,23% betekende 
tegenover 2011 (5,82%) of met 12,26% ten opzichte van 2008 (5,30%). Het 
korte en middellange (bij afwezigheden langer dan een maand en korter dan 
een jaar) ziektepercentage stagneerden (respectievelijk 2,14% en 1,79% in 
2012 ten opzichte van 2,20% en 1,79% in 2011).

Een afwezigheidsduur van een werknemer uit de privésector bedroeg 
volgens deze studie gemiddeld 13,16 dagen terwijl die in 2011 maar 12,61 
dagen was of een toename met 4,36%. In de federale publieke sector werd 
een eerder minieme toename van 16,01 dagen naar 16,22 dagen (+ 1,31%) 
waargenomen.

De gemiddelde frequentie bij de federale ambtenaren steeg van 1,76 in 
2011 naar 1,93 in 2012 terwijl die bij de privésector daalde van 1,14 naar 
1,12.

6 SD Worx, Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 9.
7 SD Worx, Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 8.
8 SD Worx, Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 12.
9 Securex, Whitepaper, Absenteïsme in 2012, Indicator met stijgend belang, p. 6.
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Het kortdurend verzuim (= ziekteafwezigheid van minder dan 1 maand) is 
bij de federale overheid lichtjes gedaald ten opzichte van het jaar voordien. In 
de privésector nam men, afhankelijk van de bron, een status quo of een daling 
waar. 

2008 2009 2010 2011 2012
SD Worx10 2,40% 2,45% 2,42% 2,44% 2,44%
Securex11 2,19% 2,26% 2,19% 2,20% 2,14%
Federale Overheid 2,36% 2,51% 2,49% 2,49% 2,47%

1011

Samengevat kan men stellen dat het totale verzuim tijdens de laatste vijf 
jaar bij de federale overheid minder sterk is toegenomen dan bij de 
privésector, zoals blijkt uit figuur 1.

Figuur 1: De evolutie van het totale verzuimpercentage in de periode 2008 – 2012 bij de federale overheid 
vergeleken met de privésector.

Voor de personeelsleden bij de Vlaamse en Waalse overheid waren de 
verzuimcijfers op het ogenblik van de redactie van deze publicatie nog niet 
bekend.

10 SD Worx, Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 9
11 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2012 - Indicator met stijgend belang, p. 6 figuur 1.2
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3.4. Het federaal ziekteverzuim in detail 
bekeken

Uit onderstaande tabel blijkt dat 32,19% van de federale ambtenaren 
zich nooit en 20,71% zich 1 keer ziek meldt. In deze cijfers zijn ook de 
ziektemeldingen zonder een medisch attest inbegrepen.

Frequentie 2011 2012 2012 (gecumuleerd %)
0 keer 31,58% 32,19% 32,19%
1 keer 20,97% 20,71% 52,90%
2 keer 16,05% 15,80% 68,70%
3 keer 10,10% 11,17% 79,87%
4 keer 7,91% 7,47% 87,34%

5 keer of meer 13,39% 12,66% 100,00%

Het aandeel van de ‘nulverzuimers’ is dus lichtjes gestegen met 1,93%, maar 
benadert nog steeds niet het niveau van de privésector12 waar weliswaar een 
daling met 1,32% genoteerd werd (van 48,46% in 2011 naar 47,82% in 
2012). 

Figuur 2 toont aan dat de verdeling van de afwezigheden volgens hun duur 
in 2012 bijna dezelfde is als die van 2011 en 2010. 
Het aandeel van de afwezigheden van 1 dag is sinds 2010 telkens licht 
afgenomen, dat van de afwezigheden langer dan 1 dag en minder dan 30 
dagen is sindsdien telkens lichtjes toegenomen terwijl het aandeel van het 
langdurend verzuim in het aantal afwezigheidsdagen in 2012 iets is afgenomen 
ten opzichte van de vorige jaren.

Figuur 2: Verdeling van de duur van de afwezigheden in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

12 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2012 - Indicator met stijgend belang, p. 6 en figuur 2.2, p.7
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In absolute cijfers uitgedrukt, blijkt uit figuur 3 dat er in 2012 zowel meer 
meldingen van afwezigheden van 1 dag als van meerdaagse afwezigheden tot 
één week werden geregistreerd dan in 2011. 
Vanaf de afwezigheidsduur van meer dan 1 week neemt men nauwelijks een 
verschil waar met het voorgaande jaar, behalve bij afwezigheden die langer 
dan 1 jaar duren waar het aantal meldingen dan weer afnam. 

Figuur 3: Aantal afwezigheden volgens de duur van de afwezigheden in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

Figuur 4 bevestigt opnieuw de vaststelling uit onze vorige studies: in de 
zomerperiode worden er minder ziektemeldingen geregistreerd en er zijn 
meer afwezigheden gedurende de wintermaanden in het begin van het jaar 
dan die op het einde. In verband met deze laatste opmerking mag men niet uit 
het oog verliezen dat er in november en december meer vakantiedagen vallen 
dan in het eerste kwartaal. 

In 2012 springen vooral de maanden februari, juni, juli en oktober in het 
oog met meer ziektemeldingen dan tijdens dezelfde maanden van het 
voorgaande jaar.
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Figuur 4: Spreiding van de afwezigheidsmeldingen over de loop van het jaar in 2008, 2009, 2010, 2011 en 
2012.

Anderzijds blijkt uit figuur 5 dat, wat de gemiddelde duur van een 
afwezigheid betreft, de maanden februari, juli en september 2012 uit het rijtje 
sprongen bij de vijf bestudeerde jaren. Tijdens de maand februari was de 
gemiddelde duur van een afwezigheid opmerkelijk korter en in de maanden 
juli en september in 2012 dan weer langer. 
De afwezigheden waren in 2012 gemiddeld het langst tijdens de maanden juli, 
augustus, september en vervolgens januari.
In juli waren er dus enerzijds meer afwezigheden en anderzijds duurden die 
afwezigheden langer dan tijdens de voorgaande jaren zodat het verzuim die 
maand aanzienlijk omvangrijker was dan de voorbije jaren.

Figuur 5: Spreiding van de gemiddelde duur van de afwezigheden over de loop van het jaar in 2008, 2009, 
2010, 2011 en 2012.
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4. analyse verzuimgegevens
4.1. Wanneer wordt verzuimd?

4.1.1. Spreiding van het aantal ziektemeldingen over de 
week 

Figuur 6 toont aan dat maandag in 2012, net zoals tijdens de 
voorgaande jaren, de ranglijst aanvoert bij de spreiding van het aantal 
afwezigheidsmeldingen over de weekdagen. Dit fenomeen werd in het verleden 
al genuanceerd omdat men niet uit het oog mag verliezen dat op maandag 
niet alleen de afwezigheden worden gemeld van ziektes die op maandag 
de kop opsteken, maar ook van ziektes die zich al op zaterdag of zondag 
manifesteerden.

Het volume ziektemeldingen neemt bovendien af naarmate de week 
verstrijkt. Vanaf de leeftijd van 30 jaar tot en met 60 jaar wordt die tendens 
wel midden de week doorbroken doordat er op woensdag opmerkelijk 
minder afwezigheden worden gemeld dan men had kunnen verwachten op 
basis van de afnemende tendens naarmate de week verstrijkt. Vanaf de leeftijd 
van 60 jaar is die dalende tendens weer hersteld.

Figuur 6: Spreiding van de ziektemeldingen binnen de leeftijdscategorieën over de week in 2012.
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Wanneer men de spreiding van de ziektemelding over de week naar 
geslacht (figuur 7) gaat bekijken, stelt men hetzelfde fenomeen vast als 
vorig jaar: vrouwelijke ambtenaren zijn voor de daling op woensdag 
verantwoordelijk. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
een aantal vrouwen door deeltijdse prestaties op woensdag niet op het werk 
aanwezig is. Zij zullen hun meerdaagse afwezigheden wegens ziekte dus pas 
op donderdag melden, ook al waren ze al sinds woensdag ziek. 

Figuur 7: Spreiding van de ziektemeldingen over de week volgens geslacht in 2012.
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4.1.2. verdeling van het ééndagsverzuim over de week

Figuur 8 toont aan dat ook in 2012 medewerkers van niveau d zich meer 
ziek melden voor één dag op maandag en dinsdag en minder op de andere 
weekdagen dan hun collega’s van andere niveaus.
Op het einde van de week (donderdag en vrijdag) zijn de ambtenaren van 
niveau a en C dan weer meer afwezig wegens één dag ziekte.

Figuur 8: Spreiding van de ziektemeldingen van 1 dag volgens niveau over de week in 2012.

4.2. Wie verzuimt?

4.2.1. Ziekteverzuim volgens geslacht en leeftijd

In de figuren 9a (vrouwen) en 9b (mannen) wordt de vaststelling van de vorige 
studie bevestigd, namelijk dat procentueel gezien de meeste vrouwen en 
mannen die zich nooit ziek melden te situeren zijn in de leeftijdscategorie 
boven de 60 jaar.
De opvolging van deze indicator is interessant nu de pensioenleeftijd zal 
verhogen in de komende jaren.
Met uitzondering van de leeftijdscategorie tot 25 jaar is er steeds een groter 
deel nulverzuimers onder de mannelijke collega’s. 
Terwijl in 2011 nog minstens de helft van de mannelijke ambtenaren in alle 
leeftijdscategorieën zich hoogstens 1 keer ziek meldde, is dit percentage in de 
jongste leeftijdscategorie van de mannen gedaald tot 40%.
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Figuur 9a: Frequentie afwezigheidsmeldingen van vrouwelijke ambtenaren in 2012 volgens leeftijdscategorie.

Figuur 9b: Frequentie afwezigheidsmeldingen van mannelijke ambtenaren in 2012 volgens leeftijdscategorie.

Figuren 10a en 10b geven de evolutie in de periode 2008-2012 van de 
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gemiddelde duur van de afwezigheden volgens geslacht en leeftijd weer. 
Algemeen kan men stellen dat bij beide geslachten de gemiddelde duur 
toeneemt met de leeftijd.

Figuur 10a: Gemiddelde duur van de afwezigheden volgens geslacht en leeftijd in 2008, 2009, 2010, 2011 en 
2012.

Volgens figuur 10b13 is de gemiddelde duur van de afwezigheden bij de 
federale ambtenaren van 55 jaar en ouder in 2012 voor het eerst gedaald 
ten opzichte van de voorafgaande jaren, behalve bij vrouwen van 64 waar die 
iets hoger ligt.

13 In deze grafiek worden de ambtenaren van 65 jaar en ouder niet weerhouden aangezien de gegevens terzake 
minder betrouwbaar zijn.
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Figuur 10b: Gemiddelde duur van de afwezigheden volgens geslacht en leeftijd (>55) in 2008, 2009, 2010, 
2011 en 2012.

Wanneer de gegevens gestandaardiseerd worden om de verschillen in de 
populatie qua aantal, niveau en statuut te neutraliseren bekomt men toch 
gelijkaardige resultaten:
er is meer verzuim toe te schrijven aan vrouwelijke ambtenaren (figuur 11) en 
het verzuim neemt toe met de leeftijd (figuur 12). Al is er wel een stagnatie 
tussen 35 jaar en 50 jaar en neemt het verzuim af na 60 jaar.

Figuur 11: Gestandaardiseerd verzuim volgens geslacht.
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Figuur 12: Gestandaardiseerd verzuim volgens leeftijdscategorie.

4.2.2. Ziekteverzuim volgens niveau

In 2012 werd, zo blijkt uit figuur 13, de trend verdergezet dat de ambtenaren 
van niveau a ieder jaar meer afwezigheden laten registreren. Maar in 
2012 werden er in alle niveaus meer afwezigheden gemeld dan in het 
voorgaande jaar. Bij ambtenaren van niveau C is die toename het grootst.

Figuur 13: Totaal aantal afwezigheidsmeldingen volgens niveau in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.
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Uit de gestandaardiseerde vergelijking blijkt dat het verzuim bij de 
ambtenaren van niveaus C en d aan elkaar gelijk is, maar dubbel zo groot 
is dan bij ambtenaren van niveau a.

Figuur 14: Gestandaardiseerd verzuim volgens niveau.

4.2.3. Ziekteverzuim volgens woonplaats van de 
werknemer

Wanneer men het verzuim in 2012 per provincie bekijkt, dan is er bijna 
geen verschil in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook hier werden 
de populaties van de provincies gestandaardiseerd waardoor de eventuele 
verschillen qua aantal ambtenaren, leeftijd, niveau of geslacht wegvielen 
om een meer correcte vergelijking mogelijk te maken. Zo speelt het feit dat 
bijvoorbeeld West-Vlaanderen de enige provincie is waar meer mannelijke dan 
vrouwelijke ambtenaren wonen, op zich geen rol in onderstaande resultaten. 
Brussel-Hoofdstad werd als een afzonderlijke entiteit beschouwd.

Provincie 2012
Antwerpen 1,1
Brussel-Hoofdstad 1,2
Henegouwen 1,5
Limburg 1,1
Luik 1,3
Luxemburg 1,1
Namen 1,4
Oost-Vlaanderen 1,1
Vlaams Brabant 1,1
Waals Brabant 1,2
West-Vlaanderen 1,0
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Figuur 15: Gestandaardiseerd ziekteverzuim volgens woonplaats.

Ambtenaren die in West-vlaanderen wonen, laten nog steeds het laagste 
ziekteverzuim optekenen; hun collega’s uit Henegouwen het hoogste (nl. 
anderhalve keer zo hoog dan de West-Vlamingen). 
In vergelijking met 2011 verzuimden de provincies Limburg, Vlaams-Brabant 
en vooral Luxemburg minder in 2012; de provincie Namen meer.

Figuur 16: Verzuimpercentage volgens provincie (met gestandaardiseerde populaties) in 2012.

In hoofdstuk 5.3 wordt nagegaan of deze toch in het oog springende regionale 
verschillen kunnen verklaard worden aan de hand van verschillende medische 
oorzaken. 
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5. medische oorzaken van het 
ziekteverzuim

De attesten die Medex ontvangt, vermelden heel uiteenlopende oorzaken van 
werkonbekwaamheid, die de ganse waaier aan pathologieën die voorkomen in 
de bevolking weerspiegelt.
Om een overzichtelijk verslag te kunnen geven van de oorzaken van het 
ziekteverzuim werd een reeks van diagnosegroepen geanalyseerd.
Om de evolutie ten opzichte van vorige jaren te kunnen volgen, werden 
opnieuw dezelfde 6 diagnosegroepen uit de databank gelicht.
Het gaat hier over: 

-	 cardiovasculaire aandoeningen
-	 gastro-intestinale aandoeningen
-	 griep
-	 locomotorische aandoeningen
-	 respiratoire aandoeningen
-	 stressgerelateerde aandoeningen

Voor het eerst werden in deze publicatie ook de neurologische aandoeningen 
als aparte populatie onder de loep genomen omdat bleek dat het aantal 
ziektemeldingen in deze categorie van eenzelfde grootte-orde was als de groep 
van de cardiovasculaire pathologie.

Hieronder worden de meest voorkomende diagnoses per groep, met 
uitzondering van de groepen ‘Griep’ en ‘Locomotorische aandoeningen’, onder 
de loep genomen waarbij de ganse populatie van ambtenaren in 4 groepen 
werd onderverdeeld, naargelang het geslacht en naargelang de leeftijd, jonger 
dan 50 jaar of 50 jaar en ouder.

Onder meer de problemen zoals gastritis en maagzweren, appendicitis, 
diverticulitis, gal- en leverlijden, hemorroïden en alle kwaadaardige 
aandoeningen van het maag-darmstelsel worden samen genomen in de groep 
van gastro-intestinale aandoeningen.
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< 50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur Diagnose # attesten Gemiddelde 

duur
Gastro-enteritis 3 334 2,5 Gastro-enteritis 4 741 2,6
Gastritis    295 2,9 Gastritis    562 2,9
Spastisch colon    257 3,3 Spastisch colon    280 3,0

> of = 50 jaar
man vrouw

 Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur Diagnose # attesten Gemiddelde 

duur
Gastro-enteritis 1 481 2,8 Gastro-enteritis 1 733 2,8
Gastritis    161 3,1 Gastritis    232 2,9
Spastisch colon    103 4,5 Spastisch colon    121 3,9
Divertikels     96 9,5 Divertikels     99 6,2

Onder respiratoire aandoeningen zijn alle pathologieën gegroepeerd ter 
hoogte van het ademhalingsstelsel en in de neus-keel-oor sfeer. Men treft 
hier een scala aan infectieziekten aan zoals pneumonie, sinusitis, TBC, maar 
ook evenwichtsproblemen, vertigo en alle tumorale aandoeningen uit deze 
anatomische regio.

< 50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Sinusitis 1 243 3,2 Sinusitis 2 737 3,2
Bronchitis 1 088 3,7 Laryngitis 1 902 3,0
Laryngitis 1 078 3,0 Bronchitis 1 791 3,9
Verkoudheid   714 2,6 Verkoudheid 1 320 2,8
Otitis   121 2,9 Otitis   181 3,4
Pneumonie    99 5,2 Astma   142 5,7

> of =  50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Bronchitis 1 331 4,3 Bronchitis 1 755 4,2
Laryngitis   699 3,5 Sinusitis 1 168 3,6
Sinusitis   663 4,1 Laryngitis 1 163 3,4
Verkoudheid   446 2,9 Verkoudheid    618 2,9
COPD5   138 13,9 Pneumonie    134 7,8
Pneumonie   100 12,1 Astma      75 10,9

Diagnoses zoals hypertensie, ritmestoornissen, acuut myocard infarct, 
kleplijden, maar ook varices en flebitis worden ondergebracht in de groep van 
de hart- en vaataandoeningen of cardiovasculaire aandoeningen.

14 COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte
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< 50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Hypertensie 371 5,1 Hypotensie 555 3,5
Hypotensie 124 3,9 Hypertensie 505 5,4
Varices-flebitis   61 8,9 Varices - flebitis 199 9,2
Ritmestoornissen   49 4,9 Ritmestoornissen   89 5,0

> of =  50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Hypertensie 750 9,6 Hypertensie 632 6,4
Hypotensie 131 6,5 Hypotensie 258 4,4
Coronaire aand 114 17,1 Varices - flebitis 171 10,8
Varices 111 11,9 Ritmestoornissen   72 9,3
Ritmestoornissen 100 6,7

Aandoeningen van het bewegingsapparaat ten gevolge van trauma, zoals 
fracturen, verzwikkingen, spierscheuren en degeneratief lijden zoals artrose, 
discus hernia worden gegroepeerd onder de locomotorische aandoeningen.

Door de grote heterogeniteit van de pathologieën in deze diagnosegroep en de 
vaak vage gegevens die op de attesten vermeld worden, is het maken van een 
relevante top van diagnoses in deze groep niet realiseerbaar. 

De groep stressgerelateerde aandoeningen werd gedefinieerd zoals in 
de studie van Dr. Luc Swinnen15, dit om benchmarking met andere sectoren 
mogelijk te maken. In deze groep vindt men de ziektemeldingen waarin 
als diagnose ondermeer depressie en burn-out werden vermeld. Ook lage 
rugklachten zonder anatomisch aangetoonde afwijkingen zoals lumbago 
worden in deze categorie ondergebracht.

15 ‘Werk en stress: oorsprong en aanpak’, Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden, Luc 
Swinnen, Simon Moors, Caroline Govaert, 2000, p. 125.
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< 50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde duur Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Depressie 2 977 13,2 Depressie 5 202 17,0
Lumbago 1 684 4,9 Lumbago 1 943 6,9
Burn-out    449 14,2 Neurasthenie    752 7,4
Neurasthenie6    329 5,8 Burn-out    723 18,7

> of =  50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde duur Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Depressie 3 302 17,7 Depressie 4 072 13,4
Lumbago 1 628 6,4 Lumbago 1 596 6,2
Burn-out    547 20 Neurasthenie    496 5,9
Nervositeit-
tachycardie

   359 10,5 Burn-out    468 13,4

In de groep van neurologische aandoeningen treft men ondermeer 
commotio cerebri of hersenschudding, verschillende pijnsyndromen of 
neuralgiën, cerebrovasculair lijden zoals CVA (cerebrovasculair accident, ook 
hersenbloeding genoemd) en TIA (transiënt ischemisch accident) aan, naast 
meer zeldzaam voorkomende diagnosen zoals MS (multipele sclerosis) en 
epilepsie.

Ziekteattesten kunnen naast een specifieke diagnose ook een atypisch 
symptoom vermelden. Zo staat ‘hoofdpijn (migraine)’ in alle categorieën van 
deze diagnosegroep op de eerste plaats van de meest voorkomende diagnoses.
Daarna komen de verschillende zenuwpijnen of neuralgie.
Neuralgie hoofd - hals (HH) betekent meestal cervico-brachialgie of pijn door 
druk op een zenuw tussen de halswervels, die uitstraalt naar de schouder of 
een trigeminus neuralgie of ontsteking van de aangezichtszenuw.
Zenuwaandoeningen ter hoogte van de bovenste ledematen (BL) zijn 
bijvoorbeeld de tenniselleboog en de carpal tunnel.
Bij neuralgie onderste ledematen (OL) gaat het in de meeste gevallen over 
ischialgie, pijn door druk op een zenuw tussen de lumbale wervels.

16 Neurasthenie is een term die voor het eerst werd gebruikt door de Amerikaanse neuroloog George Millar Beard 
in 1869. Het is een vage term die niet als zodanig terugkomt in het Amerikaanse handboek DSM-IV-TR voor 
geestelijke aandoeningen. De aandoening wordt ingedeeld in de restgroep van de somatoforme stoornissen. Een 
somatoforme stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor 
geen somatische oorzaak (lichamelijke ziekte) gevonden is. De patiënt ervaart reële lichamelijke klachten. In de 
volksmond zal men hier eerder spreken over “overspanning” of “surmenage”. 
De term geeft de oververmoeidheid weer zonder een duidelijke, wetenschappelijke diagnose te stellen. 
Ondanks het feit dat het woord geen duidelijke diagnose weergeeft komt ‘neurasthenie’ nog zeer vaak voor 
op de medische attesten. De term is ook taalgebonden, deze bewoording wordt slechts zelden vermeld op 
ziekteattesten die werden voorgeschreven door Nederlandstalige artsen.
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< 50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Hoofdpijn 512 2,7 Hoofdpijn 1 332 2,8
Neuralgie HH 193 6,5 Neuralgie HH    434 4,9
Commotio   64 6,2 Neuralgie BL    136 13
Neuralgie OL   61 7,2 Multiple sclerose    134 16
Multiple 
sclerosis

  54 5,4 Neuralgie OL    131 6,6

> of =  50 jaar
man vrouw

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Diagnose # attesten Gemiddelde 
duur

Hoofdpijn 240 2,6 Hoofdpijn 525 3,6
Neuralgie HH 218 9,2 Neuralgie HH 302 7,1
CVA - TIA 127 38,9 Neuralgie BL 150 17,8
Neuralgie OL  73 7,8 Neuralgie OL 139 9,9
Neuralgie BL  56 13,3 Multiple sclerosis  75 29,2

In onderstaande tabel werd bij de spreiding van de attesten over de 
bestudeerde diagnosegroepen die betreffende griep weggelaten omwille van de 
jaarlijkse schommelingen naargelang van de impact van het griepseizoen dat 
zich trouwens over twee kalenderjaren uitstrekt. 
In 2012 stagneert het aandeel van de ongeldige attesten zonder 
diagnose. Opmerkelijk is ook dat het aandeel van de attesten waarop 
stressgerelateerde diagnoses vermeld worden voor het eerst sinds 2008 
is afgenomen maar toch nog steeds de grootste groep uitmaken; die met 
de gastro-intestinale aandoeningen is dan weer het sterkst toegenomen. 

2008 2009 2010 2011 2012
Geen diagnose 18% 9% 7% 5% 5%
Gastro-intestinale aandoeningen 14% 16% 18% 16% 18%
Respiratoire aandoeningen 21% 23% 23% 23% 24%
Cardiovasculaire aandoeningen 5% 5% 5% 6% 6%
Locomotorische aandoeningen 17% 20% 19% 20% 21%
Stressgerelateerde aandoeningen 25% 28% 28% 30% 27%

Als men alle attesten in rekening brengt dan blijkt dat meer dan één attest 
op tien werd ingediend wegens griep en dat bijna één attest op vijf niet 
in een diagnosegroep kan worden ondergebracht. Het betreft hier zowel 
attesten wegens oog- of oorproblemen, metabool-endocriene of uro-genitale 
aandoeningen, enz. die op zichzelf te klein in aantal zijn om als aparte groep 
een statistisch significante analyse toe te laten.
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2008 2009 2010 2011    2012
Geen diagnose 12,1% 5,5% 4,8% 3,2%   3,0%
Gastro-intestinale aandoeningen 9,8% 10,0% 12,1% 10,8% 11,6%
Respiratoire aandoeningen 14,4% 14,7% 15,7% 14,7% 15,6%
Cardiovasculaire aandoeningen 3,5% 3,5% 3,7% 3,7%   3,6%
Griep 10,8% 14,4% 8,9% 11,5% 11,5%
Neurologische aandoeningen 3,0% 3,3% 3,4% 3,5%   3,9%
Locomotorische aandoeningen 12,0% 12,7% 13,3% 13,4% 14,0%
Stressgerelateerde aandoeningen 17,5% 17,9% 19,2% 19,7% 17,9%
Andere 16,9% 18,1% 18,8% 19,5% 18,8%

Aangezien de gemiddelde duur per diagnosegroep verschilt, krijgt men 
een iets ander beeld bij de werkdagen die verloren gaan omwille van die 
diagnosegroepen17. Hier worden enkel de groepen in aanmerking genomen die 
vorig jaar ook bestudeerd werden om een vergelijking mogelijk te maken. Ook 
dan valt op dat het aandeel van stressgerelateerde aandoeningen ondanks 
de terugval toch de grootste oorzaak blijft. Het aandeel van de respiratoire 
aandoeningen is dan weer het sterkst gestegen.

2011 2012
Geen diagnose 2,5% 2,4%
Gastro-intestinale aandoeningen 7,8% 8,9%
Respiratoire aandoeningen 9,7% 11,4%
Cardiovasculaire aandoeningen 5,9% 5,5%
Griep 5,9% 6,7%
Locomotorische aandoeningen 26,5% 26,5%
Stressgerelateerde aandoeningen 41,7% 38,6%

5.1. analyse per diagnosegroep
Per medische verzuimoorzaak worden de meest opvallende resultaten 
betreffende het percentage verzuimers, gemiddelde duur per attest, de 
mediane duur van een attest of de gemiddelde duur per verzuimer of per 
werknemer besproken.
Met het percentage verzuimers wordt hier het aantal verzuimers binnen een 
bepaalde diagnosegroep op het totaal aantal verzuimers bedoeld. 
Gemiddelde en mediaan van een populatie bepalen de symmetrie van de 
verdeling in een populatie. 
De mediaan geeft de waarde weer waar 50% van de elementen boven en 
onder de gegeven waarde ligt.
Een verschil tussen het gemiddelde en de mediaan, wijst op een “scheve 
verdeling”.
Wanneer gemiddelde en mediaan dicht bij elkaar liggen betekent dit dat de 
resultaten kunnen worden weergegeven op een bijna symmetrische curve.
Naarmate er een groter verschil is tussen de gemiddelde waarde en de 
mediaan, is de resultaatsverdeling meer asymmetrisch en zijn er dus meer 

17 De 19% van het aantal attesten uit de groep ‘Andere’ zijn verantwoordelijk voor de helft van de 
ziekteverzuimdagen.
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uitschieters in positieve of negatieve zin. In dergelijke gevallen gebruikt 
men liever de mediaan als centrummaat omdat deze minder gevoelig is voor 
extreem hoge of lage waarden.

Gastro-intestinale aandoeningen

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest voor een gastro-intestinaal 
probleem is in de leeftijdsgroepen van 20 tot 34 jaar lichtjes hoger voor de 
vrouwelijke werknemers en vervolgens voor de leeftijd tot en met 59 jaar 
hoger voor de mannelijke collega’s. 
Wanneer men echter gaat kijken naar de mediane afwezigheidsduur 
per attest dan merkt men op dat er bijna geen verschil is tussen 
de geslachten, wat er op wijst dat de verschillen in de gemiddelde 
afwezigheidsduur te wijten zijn aan de uitschieters en niet wijst op een 
algemene verschillende trend tussen mannen en vrouwen.
Wat betreft de gemiddelde afwezigheidsduur per verzuimer is er geen 
constante trend waarneembaar tussen de geslachten volgens de leeftijd. 
Opvallend is wel dat in de leeftijdsgroep van 55-59 jaar de gemiddelde 
afwezigheidsduur voor een vrouwelijke verzuimer slechts de helft bedraagt van 
de mannelijke tegenhanger.

Als men de gemiddelde duur van de attesten verder onder de loep neemt, kan 
men zien dat er een duidelijke toename, tot bijna verdrievoudiging is in de 
leeftijdscategoriën boven de 50 jaar.
Dit terwijl de mediane duur van de ziekteattesten nauwelijks wijzigt.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
v m v m v m v m v m

G
as

tr
o-

in
te

st
in

aa
l Aantal attesten 359 216 1290 746 1539 919 1250 990 1338 1029

Totale duur 1004 575 3836 2055 5163 2684 4031 3326 4847 4218

% verzuimers 24% 24% 23% 23% 20% 21% 17% 18% 15% 16%

Gem. duur/attest 2,8 2,7 3 2,8 3,4 2,9 3,2 3,4 3,6 4,1

Mediaan/attest 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3

Aantal verzuimers 247 145 888 466 1083 621 883 670 972 684

Gem. duur/verzuimer 4,1 4 4,3 4,4 4,8 4,3 4,6 5 5 6,2

Gem. duur/werknemer 0,7 0,6 0,9 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal
v m v m v m v m v m

Aantal attesten 1339 1042 1479 1197 1263 1228 363 483 10220 7850

Totale duur 5457 4713 7834 6656 6492 10599 2904 3743 41568 38569

% verzuimers 14% 17% 13% 15% 12% 14% 11% 13% 16% 17%

Gem. duur/attest 4,1 4,5 5,3 5,6 5,1 8,6 8 7,7 4,1 4,9

Mediaan/attest 3 3 3 3 3 3 3 3  -  -

Aantal verzuimers 952 695 1063 789 942 830 265 337 7295 5237

Gem. duur/verzuimer 5,7 6,8 7,4 8,4 6,9 12,8 11 11,1 5,7 7,4

Gem. duur/werknemer 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1,3 1 1 0,8 0,9
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respiratoire aandoeningen
Er is geen duidelijk patroon wat er op wijst dat mannen ten opzichte van 
vrouwen per leeftijdscategorie een constant verschil zouden vertonen wat 
de gemiddelde duur van de attesten betreft. Wat de mediane duur van de 
afwezigheidsduur per ziekteattest betreft, worden exact dezelfde waarden voor 
mannen en vrouwen geregistreerd in alle leeftijdscategorieën.

De mediane duur van de ziekteattesten stijgt volgens de leeftijd van 
3 naar 4 dagen met de leeftijd. Deze stijging vertoont dezelfde trend voor 
beide geslachten.  Wat de gemiddelde afwezigheidsduur van de attesten 
betreft, is er een evolutie met de leeftijd van ongeveer 3 dagen naar 6 dagen 
per attest. Deze verdubbeling ziet men voor beide geslachten.
Wat de afwezigheidsduur per verzuimer betreft in de groep van de respiratoire 
aandoeningen is er voortdurend een wisselende verhouding tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers.
Wanneer men kijkt naar de gemiddelde afwezigheidsduur per werknemer ziet 
men steeds een hogere afwezigheidsduur voor de vrouwelijke populatie.
De afwezigheidsduur stijgt zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke 
werknemers met de leeftijd en leidt tot praktisch een verdubbeling voor de 
oudste leeftijdsgroep ten opzichte van de jongeren.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

v m v m v m v m v m

r
es

p
ir

at
oi

r

Aantal attesten 344 204 1363 638 2048 1012 1803 1156 2076 1213

Totale duur 1075 617 4349 1964 6959 3808 6384 3744 7052 4067

% verzuimers 23% 23% 24% 23% 25% 24% 24% 22% 23% 20%

Gem. duur/attest 3,1 3 3,2 3,1 3,4 3,8 3,5 3,2 3,4 3,4

Mediaan/attest 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aantal verzuimers 231 137 935 466 1371 715 1227 795 1444 848

Gem. duur/verzuimer 4,7 4,5 4,7 4,2 5,1 5,3 5,2 4,7 4,9 4,8

Gem. duur/werknemer 0,7 0,7 1 0,7 1,3 1 1,1 0,8 1 0,7

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal

v m v m v m v m v m
Aantal attesten 2162 1154 2422 1477 2493 1729 787 727 15498 9310

Totale duur 8807 4345 9594 7579 14319 10321 3993 4472 62532 40917

% verzuimers 22% 20% 21% 19% 22% 19% 21% 18% 23% 20%

Gem. duur/attest 4,1 3,8 4 5,1 5,7 6 5,1 6,2 4 4,4

Mediaan/attest 3 3 3 3 4 4 4 4  -  -

Aantal verzuimers 1466 820 1679 1031 1636 1124 513 481 10502 6417

Gem. duur/verzuimer 6 5,3 5,7 7,4 8,8 9,2 7,8 9,3 6 6,4

Gem. duur/werknemer 1,2 0,7 1,1 1 1,8 1,3 1,4 1,2 1,2 1
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Cardiovasculaire aandoeningen

Voor alle leeftijdsgroepen ouder dan 30 jaar is de gemiddelde 
afwezigheidsduur per attest beduidend hoger voor mannen dan vrouwen.
Vanaf de leeftijd van 25 jaar is de gemiddelde afwezigheidsduur per mannelijke 
verzuimer hoger dan per vrouwelijke verzuimer.
In de oudste leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar ligt zowel de gemiddelde 
als de mediane afwezigheidsduur per attest 50% hoger voor de mannelijke 
ambtenaren.
In vergelijking met de jongste leeftijdscategorie is er voor de oudste 
vrouwelijke verzuimers meer dan een verdrievoudiging tegenover een 
verachtvoudiging van de verzuimduur voor de oudste mannelijke populatie.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

v m v m v m v m v m

C
ar

d
io

va
sc

u
la

ir

Aantal attesten 51 16 182 42 255 98 317 178 362 236

Totale duur 197 49 823 311 1225 496 1660 1271 2551 2080

% verzuimers 4% 2% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 4% 4%

Gem. duur/attest 3,9 3,1 4,5 7,4 4,8 5,1 5,2 7,1 7 8,8

Mediaan/attest 3 2 3 3 3 4 4 4,5 4 5

Aantal verzuimers 41 13 150 35 193 73 239 115 277 155

Gem. duur/verzuimer 4,8 3,8 5,5 8,9 6,3 6,8 6,9 11,1 9,2 13,4

Gem. duur/werknemer 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal

v m v m v m v m v m
Aantal attesten 444 305 575 523 663 798 268 500 3117 2696

Totale duur 3158 2752 3642 4520 5688 9160 2879 7669 21823 28308

% verzuimers 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 9% 5% 5%

Gem. duur/attest 7,1 9 6,3 8,6 8,6 11,5 10,7 15,3 7 10,5

Mediaan/attest 5 5 4 5 5 6 6 9  -  -

Aantal verzuimers 314 201 417 313 471 434 166 246 2268 1585

Gem. duur/verzuimer 10,1 13,7 8,7 14,4 12,1 21,1 17,3 31,2 9,6 17,9

Gem. duur/werknemer 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 1,1 1 2 0,4 0,7
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Griep

Wat de gemiddelde en de mediane duur van deze ziekteattesten omwille van 
griep betreft, kan men quasi geen verschil waarnemen naargelang leeftijd 
en geslacht.
In de jongste leeftijdsgroepen tot 29 jaar en de oudste groepen ouder dan 50 
jaar, is er een lichtjes hogere afwezigheidsduur per vrouwelijke verzuimer.
De verschillen zijn echter zo klein dat ze niet als significant kunnen 
weerhouden worden. Bovendien blijft de mediane afwezigheidsduur per attest 
constant, zodat men kan besluiten dat de minieme verschillen kunnen worden 
toegeschreven aan enkele uitschieters.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
v m v m v m v m v m

G
ri

ep

Aantal attesten 286 168 1106 574 1445 901 1361 995 1496 1040

Totale duur 858 496 3409 1636 4515 3167 4175 3214 4818 3204

% verzuimers 21% 22% 21% 22% 20% 23% 20% 21% 19% 19%

Gem. duur/attest 3 3 3,1 2,9 3,1 3,5 3,1 3,2 3,2 3,1

Mediaan/attest 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aantal verzuimers 214 131 824 443 1109 702 1040 785 1177 804

Gem. duur/verzuimer 4 3,8 4,1 3,7 4,1 4,5 4 4,1 4,1 4

Gem. duur/werknemer 0,6 0,5 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal
v m v m v m v m v m

Aantal attesten 1442 913 1720 1151 1524 1146 483 541 10863 7429

Totale duur 4945 3208 5692 3791 5596 4167 1870 2022 35878 24905

% verzuimers 17% 18% 17% 18% 16% 16% 15% 16% 18% 19%

Gem. duur/attest 3,4 3,5 3,3 3,3 3,7 3,6 3,9 3,7 3,3 3,4

Mediaan/attest 3 3 3 3 3 3 4 3  -  -

Aantal verzuimers 1152 747 1355 932 1226 928 374 430 8471 5902

Gem. duur/verzuimer 4,3 4,3 4,2 4,1 4,6 4,5 5 4,7 4,2 4,2

Gem. duur/werknemer 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6

Griep is een seizoensgebonden epidemische ziekte, die in gebieden met een 
gematigd klimaat, tijdens de koudere maanden de kop opsteekt.
Als griepseizoen beschouwt men het 4de trimester en het 1ste trimester van 
het daaropvolgende jaar. 
Onderstaande tabel geeft voor de periode 2008-2012 het aantal verzuimdagen 
weer per trimester en per seizoen.

Wanneer men het griepseizoen en de seizoenen lente - zomer van 2008 tot en 
met 2012 vergelijkt, ziet men dat ongeveer een vierde van de attesten met 
de diagnose griep in de lente - zomer worden ingediend.
Het blijft opvallend dat het griepseizoen 2009-2010, wat gekend staat als 
dat van de pandemie met Mexicaanse griep, uiteindelijk voor de 4 tot hiertoe 
bestudeerde griepseizoenen, het laagste aantal verzuimdagen liet optekenen.
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Trimester verzuimdagen verdeling
verzuim wegens griep

verzuimdagen / 
seizoen

%
seizoen

2
0

0
8

1-2008 31 441 50,09% 31 441
2-2008 9 706 15,46%

16 838 23,89%
3-2008 7 132 11,36%
4-2008 14 485 23,08%

53 647 72,40%

2
0

0
9

1-2009 39 162 43,42%
2-2009 8 666 9,61%

20 456 28,93%
3-2009 11 790 13,07%
4-2009 30 576 33,90%

50 250 74,73%

2
0

1
0

1-2010 19 674 35,14%
2-2010 8 600 15,36%

16 995 24,17%
3-2010 8 395 15,00%
4-2010 19 311 34,50%

53 307 75,22%

2
0

1
1

1-2011 33 996 48,48%
2-2011 9 211 13,14%

17 558 24,90%
3-2011 8 347 11,90%
4-2011 18 568 26,48%

52 956 76,64%

2
0

1
2

1-2012 34 388 51,10%
2-2012 9 498 14,11%

16 143 49,06%
3-2012 6 645 9,87%
4-2012 16 762 24,91% 16 762
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locomotorische aandoeningen

De gemiddelde duur van een attest voor een locomotorische aandoening is in 
de leeftijdsgroepen van 25 tot 39 jaar lager voor de vrouwelijke werknemers 
en dit in tegenstelling tot alle andere leeftijdscategorieën.
Er is een algemene stijgende trend van de duur van een ziekteattest met 
de leeftijd.
In alle leeftijdsgroepen is er een belangrijke afwijking tussen de gemiddelde 
duur van een attest en de mediaan.
Dit kan toegeschreven worden aan de grote heterogeniteit van de pathologieën 
die voorkomen in deze diagnosegroep. Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld 
een kneuzing en een fractuur een sterk verschillende herstelperiode vergen. 
De hoogste mediaanwaarde van afwezigheidsduur vindt men bij de vrouwelijke 
werknemers van de oudste leeftijdsgroep.
De gestage toename in duur per attest kan toegeschreven worden aan de 
continue toename in prevalentie18 van degeneratief lijden en dus chronische 
aandoeningen met de leeftijd. 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

v m v m v m v m v m

lo
co

m
ot

or
is

ch

Aantal attesten 150 134 517 451 853 686 1046 909 1713 1378

Totale duur 1074 876 3480 3198 7234 5868 9351 8403 16792 12617

% verzuimers 10% 13% 8% 14% 10% 13% 12% 14% 15% 18%

Gem. duur/attest 7,2 6,5 6,7 7,1 8,5 8,6 8,9 9,2 9,8 9,2

Mediaan/attest 4,5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Aantal verzuimers 101 76 326 270 519 392 594 519 951 732

Gem. duur/verzuimer 10,6 11,5 10,7 11,8 13,9 15 15,7 16,2 17,7 17,2

Gem. duur/werknemer 0,7 0,9 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,3

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal

v m v m v m v m v m
Aantal attesten 2023 1233 2711 1818 2864 2094 931 900 12808 9603

Totale duur 21067 12433 30230 18717 38321 24588 14445 11160 141994 97860

% verzuimers 16% 17% 18% 19% 20% 19% 20% 18% 15% 17%

Gem. duur/attest 10,4 10,1 11,2 10,3 13,4 11,7 15,5 12,4 11,1 10,2

Mediaan/attest 6 6 6 6 7 6 10 7  -  -

Aantal verzuimers 1098 698 1432 990 1506 1101 498 468 7025 5246

Gem. duur/verzuimer 19,2 17,8 21,1 18,9 25,4 22,3 29 23,8 20,2 18,7

Gem. duur/werknemer 2,8 2,1 3,4 2,6 4,7 3,1 5,2 2,9 2,8 2,3

18 Prevalentie = het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking
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neurologische aandoeningen

Wat de mediaan voor de duur van een ziekteattest uit de neurologische 
diagnosegroep betreft, is deze voor alle leeftijdsgroepen tot 55 jaar gelijk voor 
beide geslachten en vanaf 55 jaar hoger voor de mannelijke werknemers.
De gemiddelde afwezigheidsduur per verzuimer neemt toe met de leeftijd 
en is in de oudste leeftijdsgroep meer dan het vijfvoudige van de jongste 
leeftijdsgroep.
De gemiddelde afwezigheidsduur per vrouwelijke werknemer ligt, met 
uitzondering van de leeftijdscategorie 55-59 jaar, steeds hoger dan bij de 
mannelijke collega’s.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
v m v m v m v m v m

n
eu

ro

Aantal attesten 85 48 337 131 492 179 441 243 574 229

Totale duur 277 126 1367 680 3548 990 3194 1734 3730 1469

% verzuimers 6% 6% 5% 4% 6% 4% 6% 4% 6% 4%

Gem. duur/attest 3,3 2,6 4,1 5,2 7,2 5,5 7,2 7,1 6,5 6,4

Mediaan/attest 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Aantal verzuimers 65 35 207 87 324 117 297 154 351 160

Gem. duur/verzuimer 4,3 3,6 6,6 7,8 11,0 8,5 10,8 11,3 10,6 9,2

Gem. duur/werknemer 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,3

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal
v m v m v m v m v m

Aantal attesten 638 266 708 366 629 439 214 185 1901 4118

Totale duur 4740 2023 8485 3867 9004 8728 3154 2584 37499 22201

% verzuimers 6% 4% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 6% 4%

Gem. duur/attest 7,4 7,6 12,0 10,6 14,3 19,9 14,7 14,0 9,1 10,6

Mediaan/attest 4 4 4 4 5 6 5 6 - -

Aantal verzuimers 426 177 485 240 406 270 142 121 2703 1361

Gem. duur/verzuimer 11,1 11,4 17,5 16,1 22,2 32,3 22,2 21,4 13,9 16,3

Gem. duur/werknemer 0,6 0,3 1,0 0,5 1,1 1,1 1,1 0,7 0,7 0,5



38

Stressgerelateerde aandoeningen

Bij de stressgerelateerde aandoeningen heeft men de neiging aan te nemen 
dat het om een vrij homogene pathologiegroep gaat, namelijk verschillende 
uitingen van stressbelasting op de gezondheid.
Nochtans valt hier op te merken dat in alle leeftijdsgroepen de gemiddelde 
duur per attest sterk afwijkt van de mediaan. Wat er op wijst dat de 
afwijkingen op de afwezigheidsduur voorgeschreven op de attesten 
groot is. Effectief, Medex ontvangt attesten met de diagnose ‘depressie’ voor 
een ééndagsafwezigheid, maar ook voor een afwezigheid van verschillende 
maanden.
De gemiddelde afwezigheidsduur per verzuimer per jaar voor een 
stressgerelateerde aandoening vertoont voor beide geslachten een 
stijgende trend met de leeftijd om uiteindelijk voor de vrouwelijke 
werknemers te verdubbelen en te verdrievoudigen voor de mannelijke 
populatie ten opzichte van de jongste medewerkers.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

v m v m v m v m v m

S
tr

es
s

Aantal attesten 202 115 945 422 1626 857 1779 1257 2368 1687

Totale duur 1809 745 7988 3680 16291 7808 19185 12397 27341 18634

% verzuimers 11% 10% 14% 11% 15% 13% 17% 17% 18% 18%

Gem. duur/attest 9 6,5 8,5 8,7 10 9,1 10,8 9,9 11,5 11

Mediaan/attest 5 4 5 5 6 5 7 6 7 6

Aantal verzuimers 111 61 535 223 828 408 884 625 1134 766

Gem. duur/verzuimer 16,3 12,2 14,9 16,5 19,7 19,1 21,7 19,8 24,1 24,3

Gem. duur/werknemer 1,2 0,8 1,8 1,3 3 2 3,4 2,7 3,8 3,4

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTaal

v m v m v m v m v m
Aantal attesten 2722 1679 3019 2306 3087 2828 1055 1220 16803 12371

Totale duur 31223 17412 35308 27140 43754 41353 17543 19800 200442 148969

% verzuimers 19% 19% 19% 19% 19% 20% 21% 21% 18% 18%

Gem. duur/attest 11,5 10,4 11,7 11,8 14,2 14,6 16,6 16,2 11,9 12

Mediaan/attest 7 6 7 6 9 10 10 11  -  -

Aantal verzuimers 1289 786 1520 1018 1421 1190 523 559 8245 5636

Gem. duur/verzuimer 24,2 22,2 23,2 26,7 30,8 34,8 33,5 35,4 24,3 26,4

Gem. duur/werknemer 4,1 3 4 3,7 5,4 5,2 6,3 5,2 3,9 3,5
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5.2. medische verzuimoorzaken per geslacht
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel percent van elk geslacht 
zich ziek heeft gemeld omwille van de bestudeerde diagnosegroepen. Daar 
ziet men dat in elke groep met uitzondering van die met de cardiovasculaire 
aandoeningen, er zich verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen 
ziek melden.

 V M
Gastro-intestinale aandoeningen 14% 12%
Respiratoire aandoeningen 20% 15%
Cardiovasculaire aandoeningen 4% 4%
Griep 16% 14%
Locomotorische aandoeningen 14% 12%
Stressgerelateerde aandoeningen 16% 13%

De onderstaande tabel met de gemiddelde duur per afwezige ambtenaar 
onderverdeeld volgens geslacht en uitgedrukt in dagen, stelt het beeld van het 
‘sterke geslacht’ dan weer bij. 
Met uitzondering bij griep en locomotorische aandoeningen blijven mannen 
gemiddeld langer afwezig. 
Bij cardiovasculaire aandoeningen is dat bijna twee maal zo lang.

 V M
Gastro-intestinale aandoeningen 5,7 7,4
Respiratoire aandoeningen 6,0 6,4
Cardiovasculaire aandoeningen 9,6 17,9
Griep 4,2 4,2
Locomotorische aandoeningen 20,2 18,7
Stressgerelateerde aandoeningen 24,3 26,4
 

5.3. medische verzuimoorzaken per provincie
In 4.2.3. werd het verschil in ziekteverzuim per provincie aangetoond. 
Aangezien die resultaten gestandaardiseerd zijn, speelt een verschillende 
samenstelling van de populatie daar geen rol zodat een eventuele oorzaak van 
die geografische verscheidenheid kan gezocht worden in een verschillend beeld 
van de medische oorzaken van het verzuim.
Eventueel kunnen ook andere factoren zoals afstand tussen verblijfplaats en 
standplaats een invloed uitoefenen op het verzuimcijfer. Deze gegevens zijn 
echter niet beschikbaar in de applicatie ziekteverzuim zodat het effect van die 
factoren op het ziekteverzuim niet kan nagegaan worden. 

Voor de gastro-intestinale aandoeningen toont tabel 1 aan dat de mediane 
verzuimduur zeer constant blijft voor alle provincies, namelijk 3 dagen. Dit 
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terwijl de gemiddelde afwezigheidsduur behoorlijke schommelingen vertoont 
met het laagste cijfer in de provincie Vlaams-Brabant met 5,7 dagen, terwijl 
het hoogste cijfer voor de gemiddelde verzuimduur terug te vinden is in de 
provincie Luxemburg.
Wat het percentage verzuimers betreft, is het laagste cijfer gesitueerd in 
de provincie Luxemburg met 9%, het hoogste cijfer vindt men terug in de 
provincies Henegouwen en Oost-Vlaanderen met 15%.

Voor de respiratoire aandoeningen noteert men een vrij constante mediane 
verzuimduur van 4 dagen, met 3 uitschieters met een lagere mediane 
afwezigheidsduur van 3 dagen, nl. de provincies Antwerpen, Limburg en West-
Vlaanderen. Antwerpen en West-Vlaanderen laten samen met Luxemburg ook 
een laag percentage verzuimers optekenen van 15%, alleen de provincie Luik 
doet het nog beter met 13%.
De gemiddelde afwezigheidsduur per verzuimer vertoont grotere verschillen 
per provincie met een minimum van 5,3 dagen in de provincie West 
Vlaanderen en een maximum van 8,5 dagen in de provincie Luxemburg. 

De cardiovasculaire aandoeningen zorgen voor een mediane 
afwezigheidsduur van 5 dagen met uitzondering van de provincies Antwerpen 
waar deze 6 dagen bedraagt en de provincie West-Vlaanderen waar deze 4 
dagen bedraagt.
Overeenkomstig de hogere mediane afwezigheidsduur ligt de langste 
gemiddelde afwezigheidsduur in de provincie Antwerpen met 17,8 dagen, de 
kortste gemiddelde afwezigheidsduur ligt in de provincie Waals-Brabant met 
10,1 dagen. 
Het percentage verzuimers ligt het hoogste in de provincie Henegouwen met 
7% en het laagste met 2% in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.

De mediane afwezigheidsduur voor griep varieert tussen de 3 en 4 dagen 
afhankelijk van de woonplaats. De gemiddelde afwezigheidsduur kent een 
minimum van 4 dagen in West Vlaanderen en een maximum van 4,7 dagen in 
de provincie Luik. 
Ook het percentage verzuimers bereikt zijn maximum (19%) in de provincie 
Luik terwijl de ambtenaren die in de provincie Namen wonen de laagste waarde 
(11%) laten optekenen.

Voor de locomotorische aandoeningen is er een sterke schommeling 
van de mediane afwezigheidsduur per provincie die varieert tussen 6 dagen 
voor Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen en 9 dagen in de provincies Luik en 
Luxemburg, terwijl de gemiddelde afwezigheidsduur varieert van 17 dagen 
voor de provincie Namen tot een hoogste waarde van 26,4 dagen voor de 
provincie Luxemburg.
Het laagste percentage verzuimers in deze diagnosegroep wordt genoteerd 
voor Brussel met 9% tegenover 16% als hoogst genoteerd resultaat voor de 
provincie Henegouwen.
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De mediane duur voor de afwezigheid omwille van een neurologische 
aandoening is constant voor alle provincies en bedraagt 4 dagen. De 
gemiddelde duur van de afwezigheid bedraagt in Waals-Brabant met 11,5 
dagen de helft van het gemiddelde in Antwerpen met 22,4 dagen. 
Voor het percentage verzuimers kent men net het omgekeerde verschijnsel, 
dit bedraagt met zijn 6% in Waals-Brabant het dubbele van de 3% van de 
provincie Antwerpen.

Voor de stressgerelateerde afwezigheden daarentegen is er een sterke 
geografische spreiding van de mediaan-waarden. Met een minimum van 
6 dagen voor West Vlaanderen en een maximum van 10 dagen voor de 
provincies Henegouwen en Luik.
De gemiddelde waarden voor de verzuimduur tonen enkele verschillen met 
de spreiding van de mediaanwaarden. De gemiddelde duur ligt het laagst met 
21,8 dagen in de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en het hoogst 
in Henegouwen met 29,3 dagen.
Het percentage verzuimers ligt het laagst in Brussel met 12% en bereikt een 
maximum met 18% in Henegouwen en Namen.

Bij deze geografische analyse blijkt dat de provincie Henegouwen opvallend 
vaak de hoogste cijfers laat noteren. In de diagnosegroepen gastro-
intestinale, respiratoire, cardiovasculaire, locomotorische en 
stressgerelateerde aandoeningen scoort deze provincie het hoogste 
percentage aan verzuimers ten opzichte van het aantal ambtenaren.
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Gastro-intestinaal 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gemiddelde duur/verzuimer 6,2 7,12 6,42 6,26 6,57 6,27 10,25 6,93 6,14 5,71 7,02

Gemiddelde duur per attest 4,51 4,71 4,27 4,17 4,64 4,62 6,91 4,85 4,24 4,04 4,88

Aantal verzuimers/aantal werknemers 12% 12% 11% 15% 13% 14% 9% 14% 15% 13% 12%

50% mediaan  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Respiratoir 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gemiddelde duur/verzuimer 5,54 5,95 6,22 6,22 6,92 5,4 8,49 7,08 5,68 6,24 5,32

Gemiddelde duur per attest 4,01 3,96 4,12 4,11 4,9 3,86 5,86 4,67 3,89 4,13 3,88

Aantal verzuimers/aantal werknemers 15% 20% 17% 23% 13% 17% 15% 23% 18% 19% 15%

50% mediaan  3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Cardio-vasculair 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gemiddelde duur/verzuimer 17,79 10,07 12,21 13,08 12,96 14,84 14,53 10,84 13,35 13,49 11,34

Gemiddelde duur per attest 11,98 6,97 7,78 8,42 8,69 10,26 9,77 7,33 8,95 8,8 7,95

Aantal verzuimers/aantal werknemers 2% 4% 4% 7% 5% 3% 4% 6% 3% 3% 2%

50% mediaan  6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Griep 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gemiddelde duur/verzuimer 4,23 4,19 4,13 4,25 4,74 4,06 4,21 4,14 4,15 4,11 4

Gemiddelde duur per attest 3,32 3,43 3,26 3,46 3,54 3,16 3,53 3,5 3,21 3,21 3,21

Aantal verzuimers/aantal werknemers 16% 12% 14% 13% 19% 16% 13% 11% 17% 15% 14%

50% mediaan  3 3,5 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Locomotorisch 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gemiddelde duur/verzuimer 18,02 17,03 19,62 20,5 22,14 20,83 26,44 17,02 17,92 20,3 19,91

Gemiddelde duur per attest 10,19 9,83 10,99 10,65 12,26 11,75 13,33 9,82 9,67 11,31 10,89

Aantal verzuimers/aantal werknemers 13% 11% 9% 16% 12% 14% 12% 13% 14% 11% 13%

50% mediaan  7 6 7 8 9 7 9 7 6 8 7

Neuro

Gemiddelde duur/verzuimer 22,4 11,51 13,45 13,42 14,66 18,26 13,24 15,33 12,92 14,89 13,55

Gemiddelde duur per attest 14,37 7,76 8,97 8,96 9,54 11,69 9,81 10,05 8,23 9,63 9,32

Aantal verzuimers/aantal werknemers 3% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 4%

50% mediaan  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stress 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gemiddelde duur/verzuimer 25,21 23,75 25,14 29,3 26,91 23,01 22,91 25,42 21,8 26,07 21,77

Gemiddelde duur per attest 12,24 10,61 11,6 13,31 12,79 12,16 11,72 11,4 10,75 12,38 10,72

Aantal verzuimers/aantal werknemers 13% 14% 12% 18% 17% 15% 16% 18% 13% 14% 13%

50% mediaan  8 8 9 10 10 8 9 9 7 8 6

Tabel 1: Geografische spreiding van de medische verzuimoorzaken per provincie.
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5.4. recidive
Aangezien de verzuimoorzaken bij de federale overheid nu al gedurende 
vijf jaar geanalyseerd werden, zou men daar ook nuttige informatie kunnen 
uithalen naar de toekomst toe. Door de tendensen bloot te leggen van 
herhaald verzuim zou men zich een idee kunnen vormen van het verzuim dat 
men in de toekomst kan verwachten indien er geen ingrijpende preventieve 
maatregelen getroffen worden.

In de analyse werd de verzameling van alle verzuimers in één bepaald 
kalenderjaar voor een bestudeerde diagnosegroep als populatie ‘0’ beschouwd. 
Er werd dan nagegaan hoeveel van deze werknemers uit die populatie ‘0’ 
opnieuw verzuimen in het volgende kalenderjaar. 

Zodra een individu uit de beginpopulatie gedurende een kalenderjaar geen 
verzuim voor die diagnosegroep heeft laten optekenen, wordt hij niet meer 
verder opgevolgd in de cohorte van ‘verzuimers-recidivisten’.

Aangezien er elk jaar ambtenaren zijn die voor het eerst verzuimen wegens 
een welbepaalde diagnosegroep, werd de oefening overgedaan voor de ‘0’ 
populaties in 2008, 2009, 2010 en 2011.

In de loop van diezelfde jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 recidiveert een 
fractie van het aantal personen voor elke diagnosegroep het volgend 
kalenderjaar. Deze fractie blijft ongeveer constant gedurende de vier jaren 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Zo vertoont de diagnosegroep ‘Gastro-
intestinaal’ achtereenvolgens de waarden van 28%, 32%, 28% en 32%, 
recidiven, gemiddeld dus 30%. 

Ook de andere diagnosegroepen hebben een dergelijk - nagenoeg constant 
- gemiddeld aantal recidiven het volgend kalenderjaar. Het minimum aan 
recidivisten (21%) komt voor bij de diagnosegroep ‘Cardiovasculair’ en 
het maximum (40%) bij de groep ‘Stress’.  

Van deze recidiven komt het daaropvolgende kalenderjaar een gedeelte terug 
met een diagnose uit dezelfde groep. Ten opzichte van het vorig jaar bedraagt 
deze fractie gemiddeld 44%, dit over alle diagnosegroepen heen en voor alle 
beschouwde populaties ‘0’, voor al de cohorten die vanaf de jaren 2008, 2009 
en 2010 waarin de eerste diagnose gesteld, worden opgevolgd. 
Maar ook van die groep recidieven na twee jaar, zal het daaropvolgende 
kalenderjaar opnieuw een fractie recidiveren, dit keer 52% en het jaar daarop 
nog eens 56%. Al deze fracties vertonen blijkbaar een stijgende tendens.

Samenvattend kan men dus stellen dat er een behoorlijke regelmaat 
aanwezig is in de gevallen van recidive. Het aantal hiervan hangt af van 
de diagnosegroep en van het aantal kalenderjaren na de eerste diagnose 
vaststelling. 

Voor al de geanalyseerde cohorten zit de groep van de stressgerelateerde 
aandoeningen over de loop van de jaren telkens bij de koplopers wat betreft 
de recidivepercentages.
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Eerste diagnose in 2008
2009% 2010% 2011% 2012%

Gastro-intestinaal 10187 28% 43% 12% 52% 6% 58% 4% 51%
Respiratoir 14982 35% 52% 18% 55% 10% 59% 6% 55%
Cardio-vasculair 3279 21% 39% 8% 42% 3% 47% 2% 43%
Griep 12715 33% 33% 11% 52% 6% 51% 3% 45%
Locomotorisch 9777 30% 43% 13% 53% 7% 58% 4% 51%
Stress 11790 40% 53% 22% 56% 12% 62% 7% 57%
Neuro 2859 24% 43% 10% 52% 5% 60% 3% 52%
Vertikaal gemiddelde 44% 52% 56% 51%

Eerste diagnose in 2009
2010% 2011% 2012% Horiz.gemiddelde

Gastro-intestinaal 10956 32% 41% 13% 54% 7% 47%
Respiratoir 16156 37% 46% 17% 53% 9% 49%
Cardio-vasculair 3569 22% 36% 8% 50% 4% 43%
Griep 17203 23% 39% 9% 44% 4% 42%
Locomotorisch 10960 31% 42% 13% 54% 7% 48%
Stress 13192 42% 52% 22% 55% 12% 53%
Neuro 3303 24% 42% 10% 50% 5% 46%
Vertikaal gemiddelde 43% 51% 47%

Eerste diagnose in 2010
2011% 2012%

Gastro-intestinaal 13157 28% 43% 12%
Respiratoir 17264 35% 49% 17%
Cardio-vasculair 3912 21% 33% 7%
Griep 11276 30% 43% 13%
Locomotorisch 11634 31% 45% 14%
Stress 14691 41% 49% 20%
Neuro 3611 23% 43% 10%
Vertikaal gemiddelde 44%

Eerste diagnose in 2011
2012% 	

Gastro-intestinaal 12022 32% 	
Respiratoir 16448 37%
Cardio-vasculair 3917 21% 	
Griep 14682 30% 	
Locomotorisch 11930 33% 	
Stress 15170 38% 	
Neuro 3654 25% 	

Tabel 2: Herhaald verzuim volgens medische verzuimoorzaak.
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6. Controleresultaten
6.1. Controleopdrachten
In zijn auditrapport betreffende het beheer van de ziekteafwezigheden 
van federale ambtenaren kaart het Rekenhof het feit aan dat de laattijdige 
registratie van afwezigheden de goede werking van het controlesysteem 
schaadt. Aangezien de controleopdrachten gebaseerd zijn op de 
afwezigheidsmeldingen, is het belangrijk dat werkgevers de afwezigheden 
tijdig registreren. Anders worden afwezigheden van één dag oncontroleerbaar 
en komen meerdaagse afwezigheden slechts gedurende een beperkte periode 
in aanmerking voor een controle. In de onderstaande tabellen werden attesten 
die na 9u30 van de eerste afwezigheidsdag geregistreerd werden als laattijdig 
beschouwd. Noteer wel dat ambtenaren die in ploegdienst werken hun 
afwezigheid pas later moeten melden. 
In bepaalde gevallen is die laattijdigheid vanzelfsprekend te wijten aan de 
ambtenaar die zijn afwezigheid te laat meldt. 
Ook het Rekenhof beveelt aan dat elke werkgever de nodige interne 
maatregelen dient te treffen om de registratietermijnen te respecteren.
Het aantal afwezigheden dat wegens laattijdige registratie niet kon worden 
gecontroleerd, is in 2012 constant gebleven en kan dus nog geoptimaliseerd 
worden.

Gemiste afwezigheden 
1 dag

Gemiste dagen bij meerdaagse 
afwezigheden

2008 43% 13%
2009 38% 15%
2010 44% 13%
2011 32% 11%
2012 33% 12%

Tijdig geregistreerde afwezigheden van één dag:
Trim 2008 2009 2010 2011 2012

1 54% 67% 41% 70% 67%
2 46% 61% 63% 68% 70%
3 59% 65% 65% 67% 68%
4 70% 56% 61% 67% 61%

57% 62% 56% 68% 67%

Tijdig geregistreerde afwezigheden van meerdere dagen:
Trim 2008 2009 2010 2011 2012
1 86% 86% 85% 90% 88%
2 87% 80% 88% 89% 90%
3 86% 87% 90% 90% 91%
4 88% 85% 85% 88% 84%

87% 85% 87% 89% 88%
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In 2012 werden 58 370 opdrachten opgenomen door de controleartsen 
waarvan er 53 656 tot een beoordeling van de arbeidsonbekwaamheid hebben 
geleid omdat de controlearts in 4 714 gevallen de te controleren ambtenaar 
niet heeft kunnen onderzoeken aangezien die zich niet heeft aangeboden op 
het kabinet.

Dat zijn 2,2% minder uitgevoerde controles dan in 2011 toen er relatief iets 
meer afwezigheden tijdig geregistreerd werden. 

Medex wordt vaak geconfronteerd met percepties als zouden de gewesten in 
een verschillende mate gecontroleerd worden of vrouwen minder gecontroleerd 
worden dan mannen. Onderstaande analyses ontkrachten die vooroordelen.
Het aantal controles is quasi conform het aantal 
afwezigheidsmeldingen wegens ziekte verdeeld over de gewesten.

Figuur 17: Verdeling van het aantal ambtenaren, afwezigheidsmeldingen en controles in 2012 per gewest. 

Ook het geslacht op zich is geen criterium om al dan niet een controle aan 
te maken. Het aantal controles per geslacht geeft dan ook dezelfde 
verhouding weer als de afwezigheidsmeldingen.

Figuur 18: Verdeling van het aantal afwezigheidsmeldingen en controles in 2012 per geslacht. 
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6.1.1. Tijdstip van uitvoeren van een controleopdracht

De cijfers betreffende de weekdagen waarop een controle wordt uitgevoerd, 
bevestigen nogmaals wat in onze vorige studies werd vastgesteld: sinds 2010 
worden de meeste controles op een maandag uitgevoerd omdat op die dag 
ook de meeste afwezigheden genoteerd worden. Het aantal controles neemt 
nadien geleidelijk af naarmate de week verstrijkt. Het feit dat er in 2012 
iets minder controles uitgevoerd werden dan in 2011 is te merken op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Op maandag werden er daarentegen iets meer 
controles uitgevoerd. 

 
Figuur 19: Aantal uitgevoerde controles per weekdag in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

6.1.2. Plaats waar de controle uitgevoerd werd

In eerste instantie meldt de controlearts zich steeds aan op het adres waar 
de betrokkene verblijft tijdens zijn ziekteafwezigheid. Wanneer er op zijn 
aanbellen niet gereageerd wordt dan zal de betrokkene uitgenodigd worden 
voor een controle op het kabinet van de controlearts.

Tijdens de vijf bestudeerde jaren worden de ambtenaren steeds bij 3 
uitgevoerde opdrachten op 4 daadwerkelijk gecontroleerd in hun woning.

2008 2009 2010 2011 2012
Thuis 48 403 51 139 42 981 45 719 44 883
Kabinet 15 250 15 447 13 303 13 956 13 487
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2008 2009 2010 2011 2012
Thuis 76% 77% 76% 77% 77%
Kabinet 24% 23% 24% 23% 23%

Wanneer men nader gaat bekijken wie thuis kan gecontroleerd worden dan 
ziet men dat de kans dat de controlearts de te controleren ambtenaar thuis 
aantreft, stijgt met de leeftijd van die laatste. Er is een lichte terugval in die 
tendens in de leeftijdscategorie van 35 tot 39 jarigen en vanaf de leeftijd van 
55 jaar.

Leeftijd Thuis Kabinet
20-24 76,72% 23,28%
25-29 80,85% 19,15%
30-34 82,71% 17,29%
35-39 81,58% 18,42%
40-44 83,31% 16,69%
45-49 84,69% 15,31%
50-54 85,68% 14,32%
55-59 85,49% 14,51%
60-65 84,70% 15,30%

Men ziet geen significant verschil in verband met het niveau of statuut van de 
gecontroleerde ambtenaar.

Niveau Thuis Kabinet Statuut Thuis Kabinet
A 84,16% 15,84% Contractueel 83,46% 16,54%
B 84,41% 15,59% Stagiair 82,93% 17,07%
C 83,22% 16,78% Statutair 83,92% 16,08%
D 84,11% 15,89%

De mogelijkheid om de controle uit te voeren in de woning van de ambtenaar 
is omgekeerd evenredig met de buitentemperaturen die men normaal mag 
verwachten. Zo moet men tijdens de zomermaanden meer ambtenaren 
uitnodigen voor een controle op het kabinet dan tijdens de wintermaanden.

Maand Thuis Kabinet
1 85,93% 14,07%
2 87,37% 12,63%
3 84,68% 15,32%
4 82,78% 17,22%
5 82,53% 17,47%
6 82,90% 17,10%
7 80,08% 19,92%
8 80,11% 19,89%
9 82,22% 17,78%
10 84,13% 15,87%
11 84,67% 15,33%
12 84,57% 15,43%
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6.1.3. Geen gevolg aan oproeping voor controle op het 
kabinet van de controlearts

Sinds het opstarten van het nieuwe controlesysteem hebben ongeveer een 
derde van de ambtenaren die het aanbellen van de controlearts niet hadden 
beantwoord geen gevolg gegeven aan de oproeping voor een controle op 
het kabinet van de controlearts. 
Dat wil voor 2012 zeggen dat voor 4 714 gecontroleerde afwezigheden 
(met andere woorden 8,1% van alle opdrachten die de controleartsen 
hebben opgenomen) niet kon bepaald worden of de afwezigheid al dan niet 
gerechtvaardigd was.

kabinet 2008 2009 2010 2011 2012
Opgedaagd 10 350 9 955 8 743 9 009 8 773

Niet 
opgedaagd 4 900 5 492 4 560 4 947 4 714

15 250 15 447 13 303 13 956 13 487

kabinet 2008 2009 2010 2011 2012
Opgedaagd 68% 64% 66% 65% 65%

Niet 
opgedaagd 32% 36% 34% 35% 35%

Van diegenen die geen gevolg hebben gegeven aan de oproeping voor een 
controle op het kabinet heeft ook in 2012 meer dan de helft niet de moeite 
genomen om de controlearts te contacteren en de reden mee te delen 
waarom ze niet naar het kabinet konden komen. In 2012 is dat aandeel, 
vergeleken met 2011 en 2010, status quo gebleven en dit ondanks de oproep 
aan de werkgevers in de vorige studies om dit probleem aan te pakken.

niet opgedaagd 2008 2009 2010 2011 2012
Contact opgenomen 2 314 2 761 2 085 2 269 2 171
Geen contact 
opgenomen 2 586 2 731 2 475 2 678 2 543

4 900 5 492 4 560 4 947 4 714

niet opgedaagd 2008 2009 2010 2011 2012
Contact opgenomen 47% 50% 46% 46% 46%
Geen contact 
opgenomen 53% 50% 54% 54% 54%
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Samengevat kan men zeggen dat in 2012 van de opgenomen opdrachten:
•	 44 883 (77 %) werden uitgevoerd in de woning van de federale 

ambtenaar;
•	 8 773 (15 %) werd uitgevoerd op het kabinet van de controlearts;
•	 2 171 (4 %) niet kon worden uitgevoerd omdat de ambtenaar aan de 

controlearts een reden had opgegeven waarom hij zich niet op het kabinet 
kon aanbieden;

•	 2 543 (4 %) niet kon worden uitgevoerd omdat de ambtenaar zich niet 
heeft aangeboden op het kabinet van de controlearts zonder dat hij 
daarvoor een reden heeft opgegeven.

  

  
Figuur 20:  Geeft bovenstaande vaststellingen voor 2012 overzichtelijk weer.

Onderstaande figuur 21 biedt een overzicht van de redenen die ambtenaren 
inroepen om zich niet aan te bieden voor een controle op het kabinet van de 
controlearts (in totaal dus in 2 171 gevallen).
Bijna een derde van de ambtenaren die zich niet aanbiedt op het kabinet 
van de controlearts en zich hiervoor excuseert, geeft daarvoor een medische 
reden op. Opmerkelijk daarbij is dat slechts een anderhalve procent meldt dat 
de behandelende arts verbood de woonst te verlaten.
In vergelijking met 2011 hebben iets meer ambtenaren in 2012 ingeroepen 
dat ze het werk reeds hervat hebben dan dat ze het oproepingskaartje te laat 
aangetroffen hebben.
De te grote afstand naar het kabinet van de controlearts werd als vierde 
meest ingeroepen reden geregistreerd.
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Figuur 21: Verdeling van de ingeroepen reden om zich niet aan te bieden op het kabinet in 2011.

Bij deze vaststellingen moet de oproep aan de werkgevers uit vorige 
studies  herhaald worden om in hun verzuimbeleid en meer bepaald in de 
verzuimgesprekken met de ambtenaren die om bovenstaande reden niet 
gecontroleerd konden worden, voldoende aandacht te besteden aan het feit 
waarom zo veel ambtenaren nalaten de controlearts te informeren.

Medex zal hierover een overleg met de federale werkgevers aangaan om 
ervoor te zorgen dat het aantal ambtenaren dat op deze manier de controles 
ontloopt sterk teruggebracht kan worden.
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6.2. Gerechtvaardigde afwezigheden?
Voor 8 % van de controleopdrachten kon geen resultaat bekomen worden 
omdat de gecontroleerde thuis niet gecontroleerd kon worden en ook niet 
kwam opdagen op het kabinet van de controlearts (zie 6.1.3.).

Het aantal ambtenaren die het werk vroeger moesten hervatten dan op hun 
attest voorzien was, is in 2012 met 11% gestegen tegenover 2011.

2008 2009 2010 2011 2012

Ok 57 163 59 567 50 470 53 519 50 664
Ok maar ingekort 1 373 1 296 1 041 1 019 1 105
Niet gerechtvaardigd 220 226 203 180 167

2008 2009 2010 2011 2012
Ok 97,30% 97,50% 97,60% 97,80% 97,55%
Ok maar ingekort 2,30% 2,10% 2,00% 1,90% 2,13%
Niet gerechtvaardigd 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,32%

In 2012 stelt men vast dat controleartsen, net als de vorige jaren, de 
afwezigheidsperiode vaker inkortte bij controles die door de werkgever 
werden aangevraagd (Ad hoc).  
Bij opdrachten die gebaseerd waren op de afwezigheidshistoriek (Bradford) en 
die willekeurig door het informaticasysteem werden gegenereerd (Random) lag 
het aandeel vervroegde werkhervattingen lager: respectievelijk 1,9% en 2,2% 
ten opzichte van 3,4%.
Bij afwezigheden die de controlearts medisch niet rechtvaardigde gebeurt 
hetzelfde, zij het veel minder uitgesproken (0,5% ten opzichte van 0,4% en 
0,3%).

Type resultaat 2008 2009 2010 2011 2012

adhoc Ok 96,2% 96,8% 96,4% 96,3% 96,2%
Ok maar ingekort 3,1% 2,5% 3,1% 3,3% 3,4%

Niet gerechtvaardigd 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5%

bradford Ok 97,3% 97,6% 97,8% 98,0% 97,7%
Ok maar ingekort 2,4% 2,0% 1,8% 1,7% 1,9%

Niet gerechtvaardigd 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%

random Ok 97,4% 97,3% 97,5% 97,9% 97,5%
Ok maar ingekort 2,3% 2,4% 2,1% 1,8% 2,2%

Niet gerechtvaardigd 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3%

In dit verband dient opgemerkt dat van de controleopdrachten die voor 
ambtenaren van niveau C worden uitgevoerd er vijf keer zoveel aangemaakt 
zijn op aanvraag van de werkgever dan bij de controles voor ambtenaren 
van niveau A.
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Figuur 22: Controleopdrachten aangemaakt op aanvraag van de werkgever per niveau.

In de vlaamse provincies worden meer werkhervattingen uitgesproken 
dan in de Waalse. De Brabantse provincies vormen een uitzondering op deze 
regel.
Daarentegen worden er in de provincies Waals-Brabant en Luxemburg relatief 
gezien het meeste afwezigheden als ongerechtvaardigd beoordeeld.

Figuur 23: Percentage controleresultaten die geleid hebben tot een werkhervatting  per provincie.

Hoewel mannelijke ambtenaren minder verzuimen, blijken hun 
afwezigheden bij controles minder gerechtvaardigd dan die van hun 
vrouwelijke collega’s.

Geslacht OK NOK
v 97,76% 2,24%
m 97,26% 2,74%
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De controles bij jongere ambtenaren leiden tot meer werkhervattingen 
dan bij oudere ambtenaren. De dalende tendens wordt onderbroken vanaf de 
leeftijd van 45 jaar tot 55 jaar.

leeftijd OK NOK
20-24 96,07% 3,93%
25-29 96,95% 3,05%
30-34 97,11% 2,89%
35-39 97,48% 2,52%
40-44 97,79% 2,21%
45-49 97,63% 2,37%
50-54 97,66% 2,34%
55-59 97,86% 2,14%
60-65 98,29% 1,71%

Wanneer men de controleresultaten volgens het niveau van de gecontroleerde 
ambtenaar bekijkt dan stijgt het aandeel (gedeeltelijk) ongerechtvaardigde 
afwezigheden naarmate het niveau afneemt. 

Opmerkelijk is ook dat de gecontroleerde afwezigheden van mannelijke 
ambtenaren van niveau B meer gerechtvaardigd waren dan bij de vrouwelijke 
ambtenaren van dat niveau. 
Bij de ambtenaren van niveau C is het verschil per geslacht het grootst.

Niveau Geslacht OK NOK
a V 98,06% 1,94%

M 98,00% 2,00%
Totaal a 98,03% 1,97%

b V 97,77% 2,23%
M 97,91% 2,09%

Totaal b 97,83% 2,17%
C V 97,98% 2,02%

M 96,92% 3,08%
Totaal C 97,55% 2,45%

d V 97,34% 2,66%
M 97,04% 2,96%

Totaal d 97,26% 2,74%

De afwezigheden van statutairen zijn het meest gerechtvaardigd, die van 
stagiairs het minst.
Wanneer men het statuut en het geslacht van de gecontroleerde ambtenaar als 
criterium neemt dan ziet men dat vrouwelijke statutaire ambtenaren het meest 
gerechtvaardigd afwezig zijn en mannelijke stagiairs het minst.
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Statuut Geslacht OK NOK
Contractueel V 97,46% 2,54%

M 97,16% 2,84%
Totaal contractuelen 97,31% 2,69%

Stagiair V 97,65% 2,35%
M 96,06% 3,94%

Totaal stagiairs 96,86% 3,14%
Statutair V 97,95% 2,05%

M 97,33% 2,67%
Totaal statutairen 97,64% 2,36%

Wanneer gekeken wordt naar de weekdagen waarop de werkhervatting 
wordt vastgesteld, dan ziet men dat er een toename wordt vastgesteld van 
maandag tot woensdag om daarna snel af te nemen. 
Op vrijdag stellen de controleartsen wel dubbel zoveel maal vast dat de 
afwezigheid in zijn geheel niet gerechtvaardigd (Ko) is als op andere 
weekdagen.

De weekendcontroles werden in figuur 24 niet opgenomen omdat op 
zaterdag en zondag er enkel controles zijn op aanvraag van de werkgever 
van de afwezigheden van één dag voor ambtenaren die geacht worden 
tijdens het weekend te werken. Hoewel er dus heel wat minder controles 
worden uitgevoerd, ligt het aandeel van de werkhervattingen op die 
weekenddagen meer dan drie keer zo hoog. Op zaterdag is 8,2% van de 
afwezigheden niet gerechtvaardigd, op zondag is dat 7,5%.

Figuur 24: Controleresultaten die geleid hebben tot een werkhervatting  per weekdag waarop de controles 
uitgevoerd werden.

In de tweede helft van het jaar waren er minder gecontroleerde afwezigheden 
gerechtvaardigd. In het derde trimester oordeelde de controlearts het vaakst 
dat een afwezigheid helemaal niet gerechtvaardigd was. In het laatste 
trimester kortte hij het vaakst de afwezigheidsperiode in.
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Trimester 1 2 3 4
Ok 97,84% 97,76% 97,21% 97,07%
Ok maar ingekort 1,80% 1,90% 2,20% 2,60%
Niet gerechtvaardigd 0,36% 0,34% 0,59% 0,33%

6.3. arbitrageprocedures
Wanneer men het niet eens is met de beslissing van de controlearts dan kan 
men binnen de termijn van twee werkdagen een arts-scheidsrechter aanstellen 
om het medisch geschil te beslechten.
Gemiddeld werden zes op tien scheidsrechterlijke procedures gewonnen door 
de ambtenaar. In 2012 was dat zelfs acht op tien.

Figuur 25: Aantal arbitrages in 2007-2012 met onderverdeling naar gelang de winnende partij.

6.4. return on investment

6.4.1. Teruggewonnen werkdagen

In 2012 is het aantal gevallen waarbij de controlearts besliste dat 
de afwezigheid niet gerechtvaardigd was of dat de voorgeschreven 
afwezigheidsduur overdreven was met 11% toegenomen in vergelijking met 
2011, toch is het aantal werkdagen dat door de controles kon gerecupereerd 
worden met 13% afgenomen.
Per controle werden in 2012 gemiddeld 4,5 dagen gerecupereerd terwijl dit in 
2011 5,7 dagen waren.
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Controles met 
vervroegde 

werkhervatting
∆ Teruggewonnen 

werkdagen ∆
Teruggewonnen 
werkdagen per 

controle
2008 1593 11229 7
2009 1522 -4% 9127 -19% 6
2010 1244 -18% 5219 -43% 4,2
2011 1199 -4% 6872 32% 5,7
2012 1332 11% 6006 -13% 4,5

Figuur 26: Aantal controles die hebben geleid tot gerecupereerde dagen en aantal gerecupereerde dagen in 
2008, 2009, 2010 2011en 2012.

6.4.2. financiële impact

Medex vroeg aan zijn eigen stafdienst P&O de gemiddelde kostprijs van een 
ambtenaar te berekenen. Door hierbij zowel de recurrente kosten (salaris, 
werkgeversbijdrage en premie) als de premies voor de gecertifieerde opleiding, 
de abonnementen voor het openbaar vervoer als de kindertoelagen in rekening 
te brengen kwam men tot 252,50 euro per dag. 

Dit betekent dat de 1 334 079 dagen die in 2012 niet gepresteerd werden 
wegens ziekte, de belastingbetaler 336 854 947 euro gekost hebben. 

Doordat de controleartsen oordeelden dat sommige afwezigheden niet 
gerechtvaardigd waren of dat de voorgeschreven afwezigheidsduur overdreven 
was in vergelijking met de fysieke mogelijkheden van de gecontroleerde 
ambtenaar werden 6 006 werkdagen gerecupereerd wat gelijk staat met 
1 516 515 euro.

Wanneer medewerkers zich aan controles onttrekken of die onmogelijk maken, 
kunnen zij door hun werkgever gesanctioneerd worden19. Helaas ontbreken ons 

19 De ambtenaar die het medisch onderzoek weigert of die het de controlearts onmogelijk maakt om het medisch 
onderzoek uit te voeren wordt van rechtswege in non-activiteit geplaatst (artikel 62, §1 in fine van het K.B. van 
17 januari 2007, B.S. 19 februari 2007). 
Het feit dat een statutair personeelslid in non-activiteit geplaatst wordt, betekent dat dit statutair personeelslid 
geen recht op wedde heeft en dat hij geen aanspraak kan maken op bevordering en op bevordering in zijn 
weddenschaal (koninklijk besluit van 2 oktober 1937, art. 104). Bovendien stellen artikelen 15 en 17 van 
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ter zake de nodige gegevens om deze bijkomende financiële impact op een 
betrouwbare manier te berekenen.

6.4.3. Ontradend effect van controles

Alhoewel het Rekenhof aangeeft dat er geen echte nulmeting beschikbaar 
is van het ziekteverzuim vóór de invoering van het ziekteverzuimsysteem in 
2006-2007, kan de impact van het nieuwe controlesysteem gemeten worden 
aan de hand van de vergelijking van het aantal attesten die jaarlijks werden 
ingediend. 
Aangezien de reglementering voor het indienen van attesten bij een 
afwezigheid van 1 dag gewijzigd werd door het koninklijk besluit van 17 januari 
2007, moet deze vergelijking beperkt worden tot de attesten van afwezigheden 
voor meerdere dagen.

Uit figuur 27 blijkt dat men bij de invoering van het nieuwe controlesysteem 
wel kan spreken van een voortdurend ‘ontradend effect’ doordat er een 
duidelijke terugval (- 5%) waarneembaar is van het aantal attesten dat 
geregistreerd werd voor afwezigheden van meerdere dagen. 
Een deel van die terugval is de laatste jaren natuurlijk ook toe te schrijven op 
rekening van de daling van het aantal ambtenaren.

Indien men dit effect zou extrapoleren naar het aantal ziektedagen,  dan zou 
men kunnen stellen dat 70 000 ziektedagen hierdoor vermeden werden of 
een kost voor de werkgever van 17 675 000 euro, een niet te verwaarlozen 
return on investment.

Figuur 27: Aantal ingediende attesten voor federale ambtenaren gedurende de periode 2000-2012 voor 
afwezigheden van meerdere dagen. 

het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale 
overheidsdiensten dat voor het vaststellen van de geldelijke anciënniteit enkel volle kalendermaanden in 
aanmerking komen. Een contractueel medewerker wordt niet in non-activiteit geplaatst maar hem wordt wel het 
gewaarborgd loon ontzegd (Omzendbrief 568 dd. 13 februari 2007, B.S. 19 februari 2007).
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7. besluit
Het verzuim in de federale publieke sector is na de status quo in 2011 weer 
wat gestegen in 2012 (6,93%), maar steeg gedurende de periode 2008-2012 
minder sterk dan in de privésector.

Op vlak van de verzuimgegevens springen de volgende evoluties in het oog:
-	 Het aandeel van het aantal ambtenaren die helemaal niet verzuimen, is 

toegenomen (32,19% in 2012 ten opzichte van 31,58% in 2011);
-	 Er wordt frequenter verzuimd (1,93 keer in 2012 tegenover 1,76 keer in 

2011);
-	 De gemiddelde duur van een afwezigheid neemt af (van 8,44 dagen naar 

8,27 dagen).
Verder zijn er ook een aantal constanten te noteren die elk jaar terugkomen:

-	 Het verzuim neemt toe met de leeftijd tot 60 jaar;
-	 Het verzuimt neemt toe naarmate het niveau afneemt;
-	 Een groter aandeel van de vrouwelijke ambtenaren meldt zich afwezig, 

maar het zijn de mannelijke ambtenaren die per afwezigheid het langst 
thuis blijven;

-	 Ambtenaren uit Henegouwen tekenen opnieuw het hoogste verzuim op, 
West-Vlamingen opnieuw het laagste.

Ook de medische verzuimoorzaken werden onder de loep genomen:
-	 In de meeste diagnosegroepen neemt de duur van een afwezigheid 

toe met de leeftijd, uitzondering hierop wordt gevormd door de 
diagnosegroep griep, waar de duur constant blijft. Dit kan verklaard 
worden doordat andere zwaardere pathologieën een hogere prevalentie20 
vertonen bij toenemende leeftijd;

-	 Het percentage verzuimers van alle diagnosegroepen stijgt niet met de 
leeftijd, zo zien we een piek in de jongere leeftijdscategorieën voor de 
respiratoire aandoeningen;

-	 Wat betreft het percentage verzuimers van de groep cardiovasculaire 
aandoeningen is er nu een ex aequo tussen de beide geslachten, 
maar blijft de afwezigheidsduur voor de mannen veel hoger, zodat de 
mannen in absoluut aantal nog duidelijk meer afwezigheidsdagen laten 
optekenen;

-	 Net zoals vorig jaar zien we het percentage verzuimers omwille van 
griep met de leeftijd dalen. De vraag naar de impact van vaccinatie 
op afwezigheid blijft actueel. Zodra Medex voldoende cijfermateriaal 
hieromtrent heeft verzameld, zullen besluiten geformuleerd worden;

-	 Zowel in absoluut als in relatief aantal zijn de verzuimdagen wegens een 
stressgerelateerde aandoening voor beide geslachten gedaald tegenover 
2011;

-	 In Henegouwen zijn er meer ambtenaren afwezig wegens stress dan 
in andere provincies en de gemiddelde duur zowel per attest als per 
verzuimer ligt er aanzienlijk hoger. West-Vlaanderen scoort op deze 
factoren het best;

20 Prevalentie= het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking
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-	 De werknemers met een stressgerelateerde aandoening vertonen het 
hoogste recidiverisico.

Uit de controleresultaten van 2012 blijkt dat:
-	 Het aantal ambtenaren dat zich zonder excuus onttrekt aan een controle 

op het kabinet van de controlearts nog steeds ongewijzigd hoog bleef;
-	 Iets meer gecontroleerde afwezigheden (gedeeltelijk) ongerechtvaardigd 

was (2,4% in 2012 t.o.v. 2,2% in 2011);
-	 De werkgever ook in 2012 best kon inschatten wanneer er eventueel 

misbruik gemaakt wordt van het ziektesysteem;
-	 Er 11% meer controles waren die tot een vervroegde werkhervatting 

hebben geleid in 2012;
-	 De controleartsen 6 006 werkdagen teruggewonnen hebben en er kan 

gesteld worden dat door het ontradend effect van het controlesysteem 
minstens 70 000 ziektedagen vermeden werden;

-	 Gecontroleerde mannen meer (gedeeltelijk) ongerechtvaardigd afwezig 
waren dan hun vrouwelijke collega’s;

-	 Het aandeel (gedeeltelijk) ongerechtvaardigde afwezigheden stijgt 
naarmate het niveau van de gecontroleerde ambtenaar afneemt;

-	 De meeste vervroegde werkhervattingen op woensdag werden 
uitgesproken;

-	 Op vrijdag de meeste afwezigheden die niet gerechtvaardigd zijn, werden 
vastgesteld;

-	 In de tweede helft van 2012 er minder gerechtvaardigde afwezigheden 
waren.

Medex gaat in op de raadgevingen van het Rekenhof en zal op basis van de 
studie een overleg opstarten met de federale HR-directeurs en voorstellen aan 
de beleidsverantwoordelijken voorleggen voor een efficiënter verzuimbeleid 
door:

-	 Minder maar meer doelgerichte controleopdrachten aan te maken, bv.: 
•	 moeten administraties met weinig afwezigheden per dag aan 100%   

gecontroleerd worden in plaats van aan 20% of 30% ingevolge het 
afrondingsprincipe?; 

•	 is een 2de bezoek ten huize niet aangewezen als de controlearts geen 
enkele respons krijgt?; 

•	 moet het resultaat van een vorige controle niet bepalend zijn voor de 
opmaak van latere controleopdrachten?; 

•	 ….

-	 De werkgevers nog meer te informeren, bv. betreffende:
•	 de al dan niet tijdige registratie van de afwezigheden; 
•	 een overzicht van het gevolg dat aan de controleaanvragen gegeven 

werd;
•	 ….
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