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1. Inleiding 
 

Voor het vijfde jaar op rij brengen we het ziekteverzuim in de federale overheid in kaart. 
Ziekteverzuim aanpakken, is noodzakelijk voor elke organisatie die zijn werknemers respecteert. In 
tijden waarin bespaard moet worden op de personeelsportefeuille worden collega’s die afwezig zijn 
wegens ziekte des te meer gemist.  

De analyseresultaten uit deze publicatie vormen een basis voor een onbevooroordeeld, efficiënt 
beleid in de strijd tegen het verzuim wegens ziekte. Het afgelopen jaar stond het ziekteverzuim 
opnieuw herhaaldelijk in de schijnwerpers.  

Uit een onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)1, 
bleek dat 37% van de ondervraagde Belgen van oordeel was dat behandelende artsen al te 
gemakkelijk ziektebriefjes voorschrijven. Drie op vijf (58%) denkt bovendien dat veel personen die 
met ziekteverlof zijn, eigenlijk gewoon zouden kunnen werken. Uit die enquête blijkt ook dat  een 
grote meerderheid voorstander is van strengere controles en bestraffing van misbruik.  

Ook de Orde van Geneesheren nam het heft in handen. Omdat men vreesde dat opgeroepen 
bijzitters voor de verkiezingen van 25/05/2014 zich zouden ziek melden, trok de Orde ten oorlog 
tegen artsen die ongegrond ziektebriefjes schrijven. Men deed zelfs een oproep om mensen die ten 
onrechte een ziektebriefje ontvingen te verklikken. Fraude met medische getuigschriften werpt 
immers een kwalijke schaduw op het beroep van de artsen.  
Ook het luxeverzuim in het onderwijs kwam dit jaar aan bod. De minister van Volksgezondheid, 
Laurette Onkelinx, richtte een werkgroep op die voorstellen zal uitwerken die tot meer respect 
moeten leiden voor het ziektebriefje, zowel bij de dokters als bij de patiënten. Medex werkt graag 
mee aan dit initiatief. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zouden mentale gezondheidsproblemen in 2020 
op de tweede plaats als oorzaak voor uitval op het werk staan. In de toekomst zou maar liefst één op 
vier werknemers te maken kunnen krijgen met deze problematiek2. In deze studie schenken we 
bijzondere aandacht aan het ziekteverzuim door burn-out, één van de psychische oorzaken van 
verzuim.  

Met deze studie wil Medex een objectief beeld schetsen van het ziekteverzuim, uiteraard specifiek 
gericht op het verzuim bij federale ambtenaren. 

  

                                                           
1 Uw gezondheidszorg, uw mening telt!, prof. Mark Elchardus & Petrus Te Braak, RIZIV, 31.03.2014 
2 www.orinformatie.nl 
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2. Dataverzameling 
 

De studie is het resultaat van de analyse van de gegevens die in de databank met de federale 
ziekteverzuimgegevens geregistreerd worden. Deze registratie gebeurt door de volgende actoren: 

- de administraties registreren alle afwezigheden wegens ziekte; 

- de medische centra registreren de ingediende medische getuigschriften en 

- de controleartsen registreren de resultaten van hun controleopdrachten. 

Het personeelsbestand in de databank ziekteverzuim is nog altijd geen betrouwbare 
weerspiegeling van de realiteit. Dit werd al meerdere keren aangekaart sinds de start van het 
nieuwe ziekteverzuimsysteem, helaas zonder gevolg. We stellen vast dat de personeelsuitstroom 
meestal niet correct wordt opgevolgd: werkgevers laten het vaak na om voor personeel dat de 
organisatie verlaat ook daadwerkelijk de status op inactief te zetten. 

Voor de berekening van de verzuimgegevens zoals het verzuimpercentage, de gemiddelde 
frequentie en de gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar (zie hoofdstuk 3), waarbij het aantal 
ambtenaren of voltijds equivalenten (VTE’s) een bepalende factor is, moest er dus opnieuw een 
correctie doorgevoerd worden op basis van andere bronnen, zoals  pdata3. Verzuimgegevens 
worden berekend op basis van de werkdagen. 

Omdat voor alle ambtenaren niet alle parameters zoals leeftijd, niveau en woonplaats doorgegeven 
worden, moest er voor elke analyse een andere dataset opgebouwd worden met de bruikbare 
gegevens. 

In bijlage 1 vindt men de verdeling van de ambtenarenpopulatie volgens geslacht, leeftijd, niveau en 
woonplaats. 

Verder is onze analyse beperkt omdat niet alle parameters gekend zijn in onze databank. Dit wil 
zeggen dat bijvoorbeeld de invloed van de woon-werkverplaatsing op het verzuim niet bestudeerd 
kan worden omdat de werkplaats een gegeven is dat niet voorzien is in onze databank.  

Zoals elk jaar wordt er ook gekeken naar de medische redenen van de werkonbekwaamheid (zie 
hoofdstuk 4). Mits Medex de diagnose ontvangt op het medisch attest is een analyse van die 
gegevens mogelijk (bij omzendbrief4 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). Uiteraard worden deze gegevens anoniem verwerkt zodat de privacy niet in het 
gedrang komt.  

In tegenstelling tot de verzuimgegevens zijn de analyseresultaten in verband met de medische 
oorzaken niet uitgedrukt in werkdagen maar in kalenderdagen zoals die op de medische attesten 
vermeld worden.  

                                                           
3 www.pdata.be 
4 Omzendbrief nr. 578 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de 
rijksbesturen. 



 
Ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2013 5 

Federale ambtenaren kunnen tweemaal per kalenderjaar afwezig zijn voor één dag zonder dat zij 
daarvoor een medisch attest moeten indienen5. Dat heeft tot gevolg dat de medische redenen van 
deze afwezigheden niet gekend zijn en dus niet in de studie van de medische verzuimoorzaken aan 
bod kunnen komen. 

Het team van medische kwaliteitsmanagers heeft de indeling van de verschillende diagnosegroepen 
herbekeken. Er werd  een nieuwe diagnosegroep opgenomen met betrekking tot kanker. Zo krijgen 
we een beter beeld op de afwezigheidsduur van de verschillende medische oorzaken.  

De gegevens van de controles die men in hoofdstuk 5 terugvindt, zijn gebaseerd op de 
controleresultaten van de controleartsen. 

  

 

 

 

 

                                                           
5 Artikel 61 van het koninklijk besluit van 19 november 1998, gewijzigd bij KB van 17 januari 2007. 
Omzendbrief nr. 578 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de 
Rijksbesturen. 
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3. Verzuimcijfers 

3.1. Verzuimcijfers in 20136 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal verzuimers 65 376 64 883 64 510 64 025 64 599 

Aantal ziektemeldingen 159 340 164 555 159 225 161 341 170 967 

Aantal verzuimdagen 1 329 332 1 369 321 1 343 627 1 334 079 1 308 416 

Aantal afwezigheden 1 dag 59 131 63 797 61 821 61 326 63 206 

Percentage afwezigheden 1 dag 37,11% 38,77% 38,83% 38,01% 36,97% 

Aantal afwezigheden voor 
meerdere dagen 

100 209 100 758 97 404 100 015 107 761 

Percentage afwezigheden voor 
meerdere dagen 

62,89% 66,98% 61,17% 61,99% 63,03% 

Percentage verzuimers 69,52% 66,98% 68,42% 67,81% 68,63% 

Percentage ziekteverzuim 6,63% 6,83% 6,84% 6,93% 6,88% 

Gemiddelde frequentie 1,8 1,9 1,76 1,93 2,08 

Gemiddelde duur per 
afwezigheid 

8,34 8,32 8,44 8,27 7,26 

Gemiddelde duur per verzuimer 20,33 21,10 20,83 20,84 20,25 

Gemiddelde afwezigheidsduur 
per ambtenaar 

15,36 15,99 16,01 16,22 15,95 

 

                                                           
6 Definities van de termen: zie bijlage 2. 
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3.2. Evolutie van het federaal ziekteverzuim  

 

Het federale ziekteverzuim is in 2013 (6,88%) quasi gelijk gebleven (een minieme daling van 0,77%) 
in vergelijking met het jaar voordien (6,93%). Tegenover 2009 (6,63%) is er een toename. 

Die status quo komt door de daling van de gemiddelde afwezigheidsduur. Het aantal ambtenaren 
dat zich ziek meldt en het aantal ziektemeldingen stijgt immers.  

Ambtenaren melden zich vaker ziek; er is sprake van een stijgende trend. Er is een stijging van 7,77% 
in vergelijking met 2012 en van 15,56% ten opzichte van 2009. 

De gemiddelde duur per afwezigheid nam in 2013 (7,26 dagen) dan weer af tegenover het jaar 
voordien (8,27 dagen) en tegenover 2009 (8,34 dagen); per verzuimer is er sprake van een daling van 
respectievelijk 2,83% en 0,39% en per ambtenaar een daling van 1,66% ten opzichte van 2012 en 
een stijging van 3,84% ten opzichte van 2009. 

Het aandeel van de ambtenaren die zich nooit ziek hebben gemeld (31,37%) nam af met 2,55% 
tegenover 2012 (32,19%). In vergelijking met 2009 (30,48%) is er evenwel een toename met 2,92%. 

We komen er later nog op terug (zie hoofdstuk 3.5.), maar we kunnen alvast besluiten dat de 
stijgende tendens van het ziekteverzuim in de privésector binnen de federale overheid niet 
bevestigd wordt. 

3.3. Het federaal ziekteverzuim van 2013 in detail vergeleken 

3.3.1. Frequentie 
 

Meer dan de helft van de federale ambtenaren (53,17%) meldde zich hoogstens één keer ziek. In 
deze cijfers zitten ook de ziektemeldingen waarvoor een ambtenaar geen ziekteattest hoefde in te 
dienen. 

In vergelijking met 2012 zijn er verhoudingsgewijs minder ambtenaren die nooit verzuimen maar 
ook minder die vijf keer of meer afwezig waren. 

Frequentie 2012 2013 Verschil Gecumuleerd percentage 2013 

0 keer 32,19% 31,37% -0,82% 31,37% 

1 keer 20,71% 21,80% 1,09% 53,17% 

2 keer 15,80% 16,73% 0,93% 69,90% 

3 keer 11,17% 11,69% 0,52% 81,59% 

4 keer 7,47% 7,49% 0,02% 89,08% 

5 keer of meer 12,66% 10,92% -1,74% 100,00% 

 
100% 100% 0% 
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Figuur 1 toont aan dat het aandeel van de nulverzuimers stijgt naarmate het administratief niveau 
hoger is, met uitzondering van het administratief niveau C.  

In elk niveau treft men het grootste aandeel ambtenaren die zich niet ziek meldde aan bij de 60-
plussers. Dit bevestigt opnieuw de trend dat ambtenaren die na hun zestigste blijven doorwerken, 
sterk gemotiveerd zijn (zie ook vorige ziekteverzuimstudies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Verdeling van de frequentie volgens niveau en leeftijdscategorie (2013). 
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3.3.2. Afwezigheden volgens duur 
 

Het aandeel van de afwezigheden van 1 dag is gelijk aan dat van het jaar voordien. De minieme 
stijging sinds 2010 van het aandeel van de meerdaagse afwezigheden tot een maand duurt ook in 
2013 voort; de daling van het aandeel van de afwezigheden langer dan een maand die in 2012 werd 
vastgesteld, heeft zich ook in 2013 verdergezet. 

 

Figuur 2: Verdeling van afwezigheden volgens hun duur (2008 - 2013). 
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De toename sinds 2010 van het aantal afwezigheden van 1 dag en van het aantal meerdaagse 
afwezigheden tot 1 week zet zich ook nu verder (zie figuur 3). Er werden ook meer afwezigheden 
tussen 1 en 2 weken genoteerd, terwijl dat aantal sinds 2010 onveranderd was gebleven. Er werden 
minder afwezigheden met een duurtijd tussen 2 weken en 1 maand gemeld. Het aantal 
afwezigheden tussen 1 maand en 1 jaar nam dan weer lichtjes toe, terwijl de afwezigheden langer 
dan een jaar weer afnamen7.  

 

 

Figuur 3: Aantal afwezigheden volgens hun duur (2008 - 2013). 

 

Uit figuur 4 blijkt dat er meer afwezigheden gemeld werden dan het jaar voordien (170 967 
tegenover 161 341 in 2012). Die toename is vooral zichtbaar voor de maanden januari, maart, april, 
september en december. In juni, augustus en oktober waren er dan weer merkbaar minder 
afwezigheidsmeldingen dan in 2012. 

Het aantal afwezigheden neemt gestaag af tot en met augustus om weer toe te nemen in september 
en oktober om daarna, door de verlofdagen in november en december, weer af te nemen. 

                                                           
7 Bij die laatste vaststelling moet wel opgemerkt worden dat van de meeste afwezigheden die in de loop van 
2013 begonnen en die nog niet afgelopen waren eind december, nog niet kan bepaald worden of ze nu al dan 
niet langer dan een jaar gaan duren omdat de gekende afwezigheid nog kan verlengd worden in 2014. 
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Figuur 4: Aantal begonnen afwezigheden per maand (2008 - 2013). 

In figuur 5 zien we de gemiddelde duur van de afwezigheden die in een welbepaalde maand gestart 
zijn. Hoewel er tijdens het eerste kwartaal opmerkelijk meer afwezigheden gemeld werden, was de 
gemiddelde duur dan weer de laagste van de voorbije vijf jaar. 

In juli en augustus is de gemiddelde duur van de afwezigheden dan weer opvallend langer dan 
tijdens de voorbije jaren. Ook in december was de gemiddelde duur in 2013 het hoogst. 

Het is dus vooral door de daling van de gemiddelde afwezigheidsduur dat het verzuim niet gestegen 
is. 

 

Figuur 5: Gemiddelde duur van de afwezigheden per maand (2008 - 2013). 
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3.4. Analyse van de verzuimgegevens 
 

3.4.1. Wanneer wordt er verzuimd? 
 

Figuur 6 geeft aan hoeveel afwezigheden er per weekdag door vrouwen en door mannen worden 
gemeld. We zien hetzelfde fenomeen als de vorige jaren: het aantal afwezigheden daalt naarmate 
de week vordert. Zoals we de voorbije jaren al aanhaalden, worden er op maandag niet alleen 
afwezigheden gemeld die maandag starten, maar ook ziektes die al op zaterdag en zondag gestart 
waren.  

Bij vrouwen is er op woensdag wel een grotere daling vast te stellen dan bij mannen. Kan  het zijn 
dat vrouwen meer dan mannen deeltijds werken op woensdag en dat dit hiervoor verantwoordelijk 
is? 

 

Figuur 6 : Spreiding van de afwezigheidsmeldingen over de week volgens geslacht (2013). 

Figuur 7 toont aan dat een grotere daling op woensdag bij vrouwen enkel vastgesteld wordt vanaf 
30 jaar. Kan het zijn dat vrouwen meer deeltijds werken op woensdag vanaf 30 jaar? Opvallend is 
ook dat dit jaar 60 plussers minder afwezig zijn op woensdag. 
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Figuur 7 : Spreiding van de afwezigheidsmeldingen over de week volgens leeftijdscategorie (2013). 

Figuur 8 geeft weer wanneer de verschillende niveaus zich afwezig melden wegens ziekte. We 
stellen vast dat meer dan een kwart van de afwezigheden van niveau A op maandag wordt gemeld. 
Dat is dus het grootste aandeel in vergelijking met andere niveaus.  Ambtenaren van niveau D en, in 
mindere mate, van niveau B steken er dan weer bovenuit op dinsdag en ambtenaren van niveau C 
op donderdag. 

 

Figuur 8: Verdeling van de afwezigheidsmeldingen per weekdag en per statuut (2013). 
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3.4.2. Wie verzuimt? 

3.4.2.1. Ziekteverzuim volgens geslacht en leeftijd 
 

Wanneer de verschillen in de populatie qua aantal, niveau, leeftijd en statuut geneutraliseerd  
worden, toont het gestandaardiseerd resultaat in figuur 9 aan, net als de vorige jaren, dat een 
vrouwelijke ambtenaar een vijfde meer verzuim laat optekenen dan haar mannelijke collega. 

 

Figuur 9: Gestandaardiseerd verzuim volgens geslacht (2013). 

Figuur 10 geeft de gestandaardiseerde verhouding weer van het verzuim volgens de leeftijd. Hierbij 
valt eerst en vooral op dat het verzuim toeneemt met de leeftijd, met uitzondering van de 60-
plussers; daar valt het niveau terug tot het niveau van de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Frappant is 
de sterke stijging in de categorie 55-60 jaar. 

 

Figuur 10: Gestandaardiseerd verzuim volgens leeftijdscategorie (2013). 

De figuren 11a en 11b vertonen hetzelfde beeld van de frequentie van afwezigheidsmeldingen dan 
het jaar voordien. Zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke ambtenaren neemt het aandeel van de 
zogenaamde nulverzuimers toe met de leeftijd. Bij 60-plussers is dat, wellicht door de verhoogde 
motivatie bij deze ambtenaren, zelfs meer dan 40%.  
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Procentueel zijn er in elke leeftijdscategorie meer mannelijke dan vrouwelijke ambtenaren die zich  
niet ziek hebben gemeld.  

Met uitzondering van de leeftijdscategorie tot 25 jaar meldt meer dan de helft van de mannelijke 
ambtenaren zich gemiddeld maximum 1 keer ziek. 

 

Figuur 11a: Frequentie afwezigheidsmeldingen vrouwelijke ambtenaren volgens leeftijdscategorie (2013). 

 

Figuur 11b: Frequentie afwezigheidsmeldingen mannelijke ambtenaren volgens leeftijdscategorie (2013). 
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Net zoals de vorige jaren bevestigt 2013 de trend dat de gemiddelde duur toeneemt tot de leeftijd 
van 60 jaar om, vanaf 60 jaar weer wat af te nemen. 

 

Figuur 12a: Gemiddelde duur van de afwezigheden volgens geslacht en leeftijd (2008 - 2013). 
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Bij vrouwelijke 55-plussers stijgt de gemiddelde afwezigheidsduur tot de leeftijd van 59 jaar om dan 
te dalen tot de leeftijd van 62 (figuur 12b). Vrouwelijke ambtenaren van 65 zijn gemiddeld 4 dagen 
minder lang afwezig dan hun vrouwelijke collega’s van 64.  

Bij mannelijke ambtenaren boven de 55 zien we een gelijkaardige trend met dat verschil dat  
mannen van 65 jaar gemiddeld maar 2 dagen minder lang afwezig zijn dan hun mannelijke collega’s 
van 64. 

  

Figuur 12b: Gemiddelde duur van de afwezigheden volgens geslacht bij 55-plussers (2008 - 2013). 
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3.4.2.2. Ziekteverzuim volgens niveau 
 

Als we enkel rekening houden met het administratief niveau door de impact van het aantal, geslacht, 
leeftijd en statuut te neutraliseren, bevestigt figuur 13 de vaststelling van de vorige jaren. 
Ambtenaren van niveau C en D zijn dubbel zo veel afwezig wegens ziekte dan een ambtenaar van 
niveau A. 

 

Figuur 13: Gestandaardiseerd verzuim volgens niveau (2013). 
 

In elk niveau werden meer afwezigheden gemeld dan in 2012. Sinds 2008 melden de ambtenaren 
van niveau A zich elk jaar iets meer ziek. Bij niveau D stelt men opnieuw een lichte stijging vast na 
twee jaar status quo. 

 

Figuur 14: Aantal afwezigheden per niveau (2008 - 2013). 
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3.4.2.3. Ziekteverzuim volgens de woonplaats van de werknemer 
 

Om een correcte vergelijking te maken van het ziekteverzuim volgens de woonplaats van de 
ambtenaar werd ook hier de populatie per provincie gestandaardiseerd. Brussel-Hoofdstad werd als 
een elfde entiteit opgenomen in deze analyse.  

West-Vlaanderen blijft de provincie waarvan de ambtenaren het laagste verzuim laten optekenen. 
Ambtenaren uit Henegouwen zijn 1,7 keer meer afwezig. De ambtenaren uit Oost-Vlaanderen, 
Limburg, Antwerpen, Waals-Brabant en Luxemburg laten bijna een even groot verzuim registreren. 

In vergelijking met vorig jaar zijn er enkele verschuivingen. Het verzuim in Vlaams-Brabant, Luik  
Brussel en Henegouwen is wat gestegen tegenover dat in West-Vlaanderen. Ambtenaren in Namen 
verzuimden dan weer opmerkelijk minder. 

 

Figuur 15: Gestandaardiseerd ziekteverzuim volgens woonplaats (2013). 
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3.5. Vergelijking van het federaal ziekteverzuim met de privésector 

3.5.1. Verzuimcijfers 
 

In 2013 werden binnen de federale overheid 6,88 werkdagen op honderd niet gepresteerd wegens 
ziekte. In de privésector ligt dat lager. Naargelang de bron waren dat 4,81 dagen (SD Worx) of 6,26 
dagen (Securex). Als we de vergelijking maken met de bedienden in de privésector dan zijn de 
verschillen groter, aangezien daar het verzuim respectievelijk 3,87 en 4,33 op honderd bedraagt. 

Bij de federale overheid is het ziekteverzuim niet gestegen (het is quasi gelijk gebleven met een 
minieme daling van 0,77%) in tegenstelling tot de privésector. Securex spreekt over een toename 
van 5,21% in het algemeen en van 3,10% bij bedienden. SD Worx stelde in het algemeen een status 
quo vast (een minieme stijging van 0,84%) en een stijging van 4,31% bij bedienden.  

Terwijl bij de federale overheid de frequentie van het ziekteverzuim sinds 2011 elk jaar stijgt (van 
1,76 in 2011 naar 2,08 in 2013), noteert Securex8 een voortdurende daling sinds 2009 (van 1,18 in 
2009 naar 1,10 in 2013). In de privésector9 is de frequentie van de afwezigheidsmeldingen dus bijna 
de helft van die bij de federale overheid. 

De gemiddelde duur van een afwezigheid ligt in 2013 dan weer veel lager bij de federale overheid: 
7,26 dagen tegenover 14,05 dagen in de privésector. Bij de bedienden in de privésector bedraagt die 
9,87 dagen. Terwijl de gemiddelde duur per afwezigheid in de privésector sinds 2008 toeneemt (van 
11,61 naar 14,05 dagen in het algemeen; bij bedienden van 9,43 dagen in 2012 naar 9,87 dagen in 
2013), neemt die af bij de federale overheid (van 8,34 naar 7,26 dagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 8 figuur 2. 
9 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 27 tabel 8. 
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Kort verzuim 

In de privésector is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen kort en langdurig verzuim 
omdat het gewaarborgd loon beperkt wordt tot één maand afwezigheid. Bij de overheid speelt die 
overweging enkel bij het contractueel personeel. Een vergelijking moet dus met reserve bekeken 
worden.  

Het kort verzuim (dit is een ziekteafwezigheid van minder dan 1 maand) daalt bij de federale 
overheid opnieuw ten opzichte van het jaar voordien en situeert zich bijna op het niveau van 2008. 
In de privésector neemt men naargelang de bron een daling of een stijging waar.   

Bij SD Worx vergelijken we met de cijfers van de quartaire sector10. 

 

Kort verzuim 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SD Worx 2,51% 2,51% 2,48% 2,52% 2,55% 2,67% 

Securex11 2,19% 2,26% 2,19% 2,20% 2,14% 2,12% 

Federale Overheid 2,36% 2,51% 2,49% 2,49% 2,47% 2,38% 

 

 

3.5.2. Verzuim volgens geslacht 
 

Wanneer we enkel rekening houden met het geslacht als bepalende factor, dan verzuimen binnen 
de federale overheid vrouwelijke ambtenaren een vijfde meer dan hun mannelijke collega’s. 

Volgens de niet-gestandaardiseerde gegevens van Securex12 ligt het verzuim bij  werkneemsters 
(7,50%) 44% hoger dan bij werknemers (5,22%). Zowel de frequentie als de gemiddelde duur per 
afwezigheid of per werknemer ligt daar hoger bij vrouwen dan bij mannen. 

Dezelfde trend wordt ook in de studie van SD Worx13 vastgesteld waarbij vrouwelijke 
medewerksters 15% meer verzuimden (23% bij voltijdse en 10% bij deeltijdse werkkrachten). 

 

 

 

                                                           
10 Quartaire sector = publiek gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten, zoals gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening, openbare besturen, onderwijs, sport, recreatie en cultuur (SD Worx 
Research & Development, Ziekteverzuim in België 2013, p. 9). 
11 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 7 figuur 1. 
12 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 35 tabel 22 en 23. 
13 SD Worx Research & Development, Ziekteverzuim in België 2013, p. 15, figuur 11. 
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3.5.3. Verzuim volgens leeftijd 
 

Bij ambtenaren stijgt het verzuim constant met de leeftijd, met een piek tussen 55 en 60 jaar. Vanaf 
60 jaar daalt het verzuim weer tot het niveau van 35- tot 40-jarigen. 

In de privésector doet men dezelfde vaststelling met dit verschil dat volgens Securex14 het verzuim 
pas afneemt bij 65-plussers en dat zowel bij arbeiders als bij bedienden. De gemiddelde duur per 
afwezigheid stijgt continu met de leeftijd. 

Bij SD Worx15 is er dan weer een stijging waargenomen van het verzuim na 60 jaar terwijl dat in 2008 
nog afnam bij 60-plussers. 

Securex16 toont aan dat de frequentie van het verzuim afneemt en dit vanaf 30 jaar.   

 

3.5.4. Territoriale spreiding  
 

Het is heel moeilijk om onze cijfers te vergelijken met cijfermateriaal uit de privésector. Studies van 
de privésector kijken voor wat de territoriale verdeling betreft naar de vestigingsplaats van de 
onderneming terwijl onze studie vertrekt van de woonplaats van de ambtenaar. Verder wordt voor 
onze studie gebruik gemaakt van gestandaardiseerde gegevens zodat enkel de woonplaats van de 
ambtenaar een rol speelt. 

Federale ambtenaren die in Henegouwen wonen, verzuimden meer dan anderhalve keer zoveel als 
hun collega’s die in West-Vlaanderen wonen. 

Volgens Securex noteren ondernemingen in Henegouwen het hoogste verzuim en in Brussel het 
laagste verzuim17.  

SD Worx stelde het meeste verzuim vast in de provincie Luxemburg, het minste in Vlaams- en Waals-
Brabant18.  

 

  

                                                           
14 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 36, tabel 26. 
15 SD Worx Research & Development, Ziekteverzuim in België 2013, p. 21, figuur 17. 
16 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 36, tabel 25. 
17 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 34, tabel 20. 
18 SD Worx Research & Development, Ziekteverzuim in België 2013, p. 13-14, figuur 9. 
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4. Medische oorzaken 

4.1. Definitie van de diagnosegroepen 
 

De analyse van de medische oorzaken voor het federale ziekteverzuim werd toevertrouwd aan het 
team van medische kwaliteitsmanagers van Medex. 

Zoals elk jaar treft men een erg gevarieerd gamma aan van medische oorzaken voor de 
arbeidsongeschiktheid van federale ambtenaren. Logischerwijze zijn dit ziektebeelden die overal in 
de maatschappij voorkomen. De diagnoses die op de attesten vermeld worden, gaan van zeer veel 
voorkomende tot erg zeldzame ziektes. 

Er werd geopteerd de verzuimoorzaken dit jaar anders te catalogiseren volgens diagnosegroep om 
zo nog meer de werkelijkheid te benaderen. Hierna worden die wijzigingen gedetailleerd toegelicht. 

Dit jaar wordt “kanker” voor de eerste keer opgenomen als diagnosegroep. Deze groep bevat alle 
aandoeningen met kwaadaardige tumoren. In de vorige studies werden die vooral ondergebracht in 
andere groepen op basis van hun anatomische lokalisatie (bijvoorbeeld: maagkanker, leverkanker, … 
waren onderdeel van de spijsverteringsproblemen; longkanker, … werd ondergebracht bij 
ademhalingsproblemen, …). Andere vormen (ondermeer leukemie, lymfomen, melanomen, 
schildklierkanker, …) werden vroeger onder “varia” geklasseerd. 

Het afzonderlijk analyseren van deze groep heeft natuurlijk een invloed op de gemiddelde 
afwezigheidsduur bij de andere groepen zoals die in onze vorige studies aan bod kwamen. Om de 
gegevens van 2013 te kunnen vergelijken met die van de voorgaande jaren was het dan ook nodig 
dezelfde analysemethodologie toe te passen op de gegevens van de voorbije jaren. 

Naast deze nieuwe groep werden zoals vroeger de volgende diagnosegroepen aandachtig 
onderzocht: 

- aandoeningen van het cardiovasculair systeem 
- ademhalingsproblemen 
- griep 
- spijsverteringsproblemen 
- locomotorische aandoeningen 
- neurologische aandoeningen 
- stressgerelateerde aandoeningen 
- varia 
 

De groep cardiovasculaire aandoeningen verzamelt de ziektes die gerelateerd zijn aan het hart en 
de  bloedsomloop (slagaders en bloedvaten) zoals benauwdheid, myocardisch infarct, 
hartklepaandoeningen, cardiomyopathieën van verschillende oorsprong, hartritmestoornissen, 
hypertensie, perifere aderproblemen, spataders, aderontstekingen en adertromboses.  
Vasculaire aandoeningen van de hersenen zoals CVA (Cerebro Vasculair Accident), 
hersenbloedingen, TIA (Transient Ischaemic Attack of voorbijgaande ischemische aanval) werden 
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aan de groep cardiovasculaire aandoeningen toegevoegd, hoewel de klinische symptomen zich op 
neurologisch of locomotorisch niveau openbaren. Hun medische oorsprong situeert zich immers in 
de bloedsomloop en wordt daarbij sterk beïnvloed door risico’s die bekend zijn bij cardiovasculaire 
ziektes (hypertensie, tabaksverslaving, dyslipidemie, diabetes, stress, …). 

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel groeperen het geheel van ziektes (acute of chronische 
ziektes, besmettelijke ziektes, ontstekingen, allergieën en goedaardige gezwellen) van het 
ademhalingssysteem en van de NKO (neus, keel, oor) –sfeer. Daartoe behoren een reeks van zeer 
verscheiden ziektes, zoals pharyngitis, angina, sinusitis, bronchitis, longontsteking, astma, COPD 
(chronisch obstructief longlijden), tuberculose en stembandknobbels. 
In deze groep werden de NKO-aandoeningen op het niveau van het buiten-, midden-, of intern oor 
zoals otitis, duizelingen, gehoor- en evenwichtsproblemen niet meer weerhouden. 

Griep (of influenza) maakt het onderwerp uit van een afzonderlijke groep omdat deze aandoening 
zich vooral epidemisch seizoensgebonden manifesteert in de herfst en winter in gebieden met een 
gematigd klimaat. 

De groep met ziektes van het spijsverteringsstelsel omvat talrijke acute of chronische pathologieën  
die sterk verschillen zoals, maagzweren, gastritis, colitis, appendicitis, diverticulitis, hemorroïden, 
alvleesklierontsteking en darmpoliepen.  
Alle kwaadaardige tumoren van het spijsverteringsstelsel werden uit deze groep geweerd om bij de 
nieuwe groep kanker gevoegd te worden. 

De groep met de locomotorische problemen is samengesteld uit een erg heterogene verzameling 
van aandoeningen van het osteo-articulaire systeem, de pezen, ligamenten of de spieren met een 
traumatische, besmettelijke of degeneratieve grondslag. We vinden er dus erg verscheiden 
diagnoses zoals breuken, verzwikkingen, tendinitis, ligament- en spierscheuren, artrose, artritis, en 
discus hernia.  
Gelet op de verschillende mogelijke oorzaken van lumbago en de moeilijkheid om objectief te 
bepalen welke geen onderliggende anatomische afwijkingen vertonen, werd deze diagnose in zijn 
geheel in de groep met locomotorische problemen ondergebracht. 

De groep van neurologische aandoeningen omvat de ziektes die betrekking hebben op het centraal 
en perifere zenuwstelsel. Men treft er dus aandoeningen aan zoals epilepsie, MS (multiple sclerose), 
meningitis, hersenvliesontsteking, hersenschudding, goedaardige hersentumoren en de ziekte van 
Parkinson.  
Naast de talrijke specifieke aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, behoren tot deze groep ook 
de medische attesten die een niet-specifiek neurologisch symptoom vermelden evenals een 
omvangrijk gamma van acute of chronische, pijnlijke en neuralgische syndromen zoals hoofdpijn, 
migraine, aangezichtspijn, brachialgie, ischias, polyneuritis van de bovenste of onderste ledematen 
en perifere neuropathieën door een geknelde zenuw. 

Onder stressgerelateerde aandoeningen verstaan we het geheel van chronische of acute 
pathologieën die samengaan met psychische problemen zoals angstneurosen, angstsyndromen, 
post-traumatisch stresssyndromen, burn-out en depressies.  
De minder voorkomende psychotische aandoeningen werden uit deze groep geweerd. Hetzelfde 
voor bepaalde organische aandoeningen die met stress verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld: 
hypertensie door stress, hoofdpijn door stress, maagzweren door stress) en die opgenomen werden 
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in een andere groep volgens hun anatomische lokalisatie.  
Binnen deze categorie maakt burn-out of het professioneel uitputtingssyndroom het onderwerp uit 
van een bijkomende afzonderlijke analyse. 

Onder de benaming “varia” zit het geheel van diagnoses die vermeld worden op de medische 
attesten zonder dat ze ondergebracht kunnen worden in voornoemde groepen. Ook worden hier de 
attesten ondergebracht waarop de behandelende arts geen diagnose heeft vermeld. De 
diagnosegroep “varia” vertegenwoordigt iets minder dan 20% van het totaal aantal attesten die 
Medex in 2013 ontving.  
Het gaat dus om een zeer heterogene groep die pathologieën herbergt zoals infectie- of parasitaire 
ziekten, ophtalmologische  aandoeningen, endocriene of stofwisselingsproblemen, uro-genitale 
pathologieën, huidaandoeningen, psychiatrische problemen of hematologische ziektes die niet met 
tumoren gepaard gaan. Het zijn pathologieën die niet in voldoende aantallen voorkomen om er een 
significante statistische betekenis aan te kunnen geven. 

4.2. Analyse van de diagnosegroepen 

4.2.1.   Aantal attesten per diagnosegroep 
 

Onderstaande  tabel geeft de verdeling weer van het totaal aantal jaarlijks ontvangen medische 
attesten over de verschillende diagnosegroepen. Ondanks de mogelijke belangrijke jaarlijkse 
schommelingen wegens de wisselende impact van de griepseizoenen is griep toch opgenomen in de 
tabel. 

Voor het jaar 2013 merkt men dat de verdeling  van de medische attesten over de verschillende 
groepen uitgedrukt in percentages in zijn geheel weinig gewijzigd is in vergelijking met het jaar 2012 
en met de voorgaande jaren. Een uitzondering vormt de diagnosegroep griep die een piek kende in 
het begin van 2013 (8%) en in 2009 (8,6%)  terwijl de overige jaren gemiddeld slechts 4,8% van de 
attesten in verband met griep stonden. 

De 3 groepen die gedurende de loop der jaren voortdurend het meeste attesten telden, zijn de 
aandoeningen aan het ademhalingsstelsel (18,4% in 2013), aan het bewegingsapparaat (18,4% in 
2013) en de stressgerelateerde ziektes (14,9% in 2013).  
De groep met kanker vertegenwoordigt gemiddeld 1% van het totaal aantal ingediende attesten 
gedurende de bestudeerde jaren van 2008 tot en met 2013. Het aandeel van de attesten in die 
categorie stijgt constant en is wel bijna verdubbeld op die 6 jaar (van 0,7% naar 1,3%).  
Sinds 2008 wordt ook een voortdurende stijging van het aandeel van de attesten in de groep 
neurologische aandoeningen vastgesteld. 

Daarentegen is het aandeel van de attesten wegens stressgerelateerde aandoeningen, 
locomotorische problemen en aandoeningen van het ademhalingsstelsel lichtjes afgenomen 
tegenover 2012.  
Het aandeel van het aantal attesten wegens griep ligt dan wel weer een derde hoger dan het jaar 
voordien. 
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We stellen ook vast dat bijna 1 op 5 (19%) van het totaal aantal geregistreerde attesten niet in de 
bestudeerde groepen kan ondergebracht worden en zit dus in de groep “varia”, zoals hierboven 
gedefinieerd. Het percentage van deze groep bedroeg in 2008 nog 29%. Deze spectaculaire daling is 
vooral toe te schrijven aan de sensibilisering van de ambtenaren en behandelende artsen die er toe 
geleid heeft dat er in 2013 bijna geen attesten meer werden ingediend waarop de diagnose 
ontbreekt. 

Aantal attesten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Varia 29% 23% 24% 22% 21% 18,7% 

Locomotorisch 16,4% 17,3% 18,6% 18,8% 18,7% 18,4% 

Ademhaling 16,8% 17,5% 18,5% 17,6% 18,7% 18,4% 

Stress 14,9% 15,0% 16,0% 16,3% 15,6% 14,9% 

Spijsvertering 10,5% 10,8% 11,7% 11,6% 12,3% 12,4% 

Griep 5,4% 8,6% 3,4% 5,2% 5,2% 8,0% 

Neurologisch 2,8% 3,1% 3,3% 3,3% 3,7% 4,0% 

Cardiovasculair 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Kanker 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

4.2.2.   Afwezigheidsduur per diagnosegroep 
 

In de onderstaande tabel kan men per bestudeerd jaar de gemiddelde afwezigheidsduur per attest 
van de verschillende diagnosegroepen aflezen. Enerzijds merken we op dat er in geen enkele groep 
veel variatie is gedurende die 6 jaar. Anderzijds is, zoals men logischerwijze kan veronderstellen, de 
gemiddelde afwezigheidsduur per attest  het langst in de groep kanker  (gemiddeld 56 
kalenderdagen over alle jaren heen, 52 dagen in 2013), gevolgd door de groep met 
stressgerelateerde aandoeningen (18 kalenderdagen). 
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Gemiddelde duur / attest 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

Kanker 54,2 58,0 57,3 59,7 55,6 52,1 

Stress 18,4 18,0 18,1 18,3 18,0 18,1 

Locomotorisch 12,9 13,2 13,0 13,2 13,0 13,4 

Cardiovasculair 13,9 13,1 13,2 13,8 13,4 13,3 

Neurologisch 10,4 10,4 10,4 11,2 10,3 11,4 

Varia 10,1 9,6 9,7 10,1 9,8 9,1 

Spijsvertering 4,7 5,0 4,5 4,5 4,5 4,6 

Ademhaling 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2 

Griep 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 
 

In de onderstaande tabel ziet men de verdeling van de totale afwezigheidsduur over de 
verschillende diagnosegroepen. Aangezien de gemiddelde duur per attest verschilt per 
diagnosegroep krijgen we hier bij de afwezigheidsduur een andere rangschikking dan bij de attesten.  

In 2013 blijven de stressgerelateerde ziektes, ondanks een lichte terugval, toch de grootste oorzaak 
van het verzuim (26,7%) bij federale ambtenaren. Op de tweede plaats staan de locomotorische 
aandoeningen (24,25%). Samen zijn die twee medische oorzaken sinds 2010 goed voor de helft van 
het verzuim. Een vaststelling is de constante opmars van de afwezigheidsduur wegens kanker (van 
3,81% in 2008 naar 6,46% in 2013). Een gelijkaardige stijging is er ook bij de groep met 
neurologische aandoeningen (van 2,83% naar 4,48%). 

Afwezigheidsduur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stress 26,3% 26,6% 27,8% 27,8% 27,0% 26,7% 

Locomotorisch 20,3% 22,5% 23,3% 23,2% 23,4% 24,3% 

Varia 28,1% 21,9% 22,1% 21,0% 19,7% 16,7% 

Ademhaling 6,9% 7,5% 7,6% 7,2% 7,7% 7,6% 

Kanker 3,8% 4,8% 4,7% 5,5% 6,3% 6,5% 

Spijsvertering 4,8% 5,4% 5,1% 4,9% 5,3% 5,7% 

Cardiovasculair 5,0% 4,7% 5,0% 5,1% 5,1% 5,0% 

Neurologisch 2,8% 3,2% 3,3% 3,4% 3,7% 4,5% 

Griep 2,0% 3,4% 1,3% 1,8% 1,9% 3,1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.3. De evolutie van de medische verzuimoorzaken volgens de 
seizoenen 

 

De volgende tabel en figuur 16 geven de seizoensevolutie per maand weer van het aantal attesten 
die voor elke groep ontvangen werd. 

Net zoals in 2012 kunnen we vaststellen dat het totaal aantal attesten het hoogst is in de maanden 
januari en februari en het laagst in de maanden juli en augustus. Ook wordt de logische tendens 
bevestigd dat ademhalingsproblemen een piek kennen tijdens het eerste en vierde trimester en de 
griep tijdens de maanden januari en februari. 

 

 

Bij de stressgerelateerde aandoeningen en locomotorische problemen ligt het aantal attesten 
hoger na de zomervakantie. Spijsverteringsproblemen en de groep varia kennen een regelmatiger 
patroon met het minst attesten in het zomerseizoen. Cardiovasculaire  en neurologische ziektes 
worden net als kankers nauwelijks beïnvloed door de seizoenen.  

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stress 2 389 2 207 2 655 2 361 2 169 2 518 2 158 1 832 2 625 2 795 2 377 1 893 

Ademhaling 4 652 4 390 4 028 2 784 2 470 2 074 1 235 843 2 897 3 527 2 683 2 951 

Locomotorisch 3 044 2 800 3 015 2 858 2 760 2 865 2 782 2 479 3 277 3 352 2 907 2 373 

Griep 4 123 5 394 2 177 467 279 185 103 89 417 611 514 583 

Cardiovasculair 627 514 655 595 584 675 628 478 624 744 640 453 

Neurologisch 656 557 583 515 591 713 578 465 783 781 667 566 

Kanker 293 197 216 211 154 183 227 161 190 214 170 142 

Spijsvertering 2 550 2 046 2 172 1 981 1 812 1 714 1 461 1 339 1 888 2 234 2 107 1 890 

Varia 3 710 3 546 3 456 2 909 2 697 2 815 2 580 2 012 2 919 3 175 2 839 2 416 

Totaal 22 044 21 651 18 957 14 681 13 516 13 742 11 752 9 698 15 620 17 433 14 904 13 267 
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Figuur 16: Aantal maandelijks ontvangen attesten per diagnosegroep (2013). 

 

4.4. Analyse van de meest voorkomende diagnoses per groep  

 

Hieronder komen de meest belangrijke diagnoses per groep (met uitzondering van griep) aan bod. 

In de groep met cardiovasculaire aandoeningen is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest 13,3 
dagen. Arteriële hypertensie is verantwoordelijk voor het grootste aantal afwezigheidsdagen (20%) 
in deze groep, gevolgd door CVA (14,3%) en aderlijke aandoeningen (spataders, aderontstekingen en 
aderlijke tromboses) (8,1%). Bij de drie voornoemde aandoeningen is de gemiddelde duur per 
afwezige het gootst bij CVA (62 dagen).  
De gemiddelde afwezigheidsduur per persoon binnen die groep is steeds hoog voor hartkwalen 
(coronaire ziekten, infarctus, myocardities), namelijk van dertig dagen tot enkele maanden. 

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest bij de ademhalingsproblemen is 4,2 dagen. De 
aandoeningen die binnen deze groep verantwoordelijk zijn voor het grootste ziekteverzuim zijn 
bronchitis (21,8%) gevolgd door sinusitis (17%) en de infecties van de bovenste luchtwegen (15,1%). 
De gemiddelde afwezigheidsduur per persoon voor die aandoeningen varieert tussen 3,5 en 5 dagen 
terwijl de hoogste afwezigheidsduur hier vastgesteld wordt bij aandoeningen die verantwoordelijk 
zijn voor chronisch ademhalingstekort (COPD, emfyseem). 

In de groep van de ziektes betreffende het spijsverteringssysteem is de gemiddelde 
afwezigheidsduur per attest 4,7 dagen. Hierbinnen is gastro-enteritis de belangrijkste 
verzuimoorzaak (34,4%);  de gemiddelde duur per afwezige is voor deze ziekte maar 3 dagen.  
De gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige is binnen deze groep het hoogst bij chirurgische 
ingrepen aan het spijsverteringssysteem evenals bij besmettelijke of met ontsteking gepaarde 
aandoeningen van de spijsverteringsorganen (hepatitis, levercirrose, alvleesklierontsteking). 
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De groep met locomotorische problemen is zeer divers en de gemiddelde afwezigheidsduur per 
attest is daar 13,3 dagen. Een kwart van de afwezigheden binnen deze groep is het gevolg van 
lumbago, degeneratieve aandoeningen (artrose, reuma) en spier-peesziektes en 
wervelaandoeningen met radiculalgie met een gemiddelde afwezigheidsduur die varieert van 8 tot 
15 dagen. De gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige is binnen deze groep het hoogst bij 
chirurgische ingrepen aan het bewegingsapparaat (protheses, osteosyntese, breuken) evenals voor 
fibromyalgie (26,4 dagen). 

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest in de groep met neurologische aandoeningen is 11,4 
dagen. De neuropathieën (zenuwontstekingen, neuralgieën) van de bovenste ledematen zijn binnen 
deze groep verantwoordelijk voor het grootst aandeel afwezigheidsdagen (16,9%), gevolgd door 
hoofdpijn, migraine (13,6%) en door multiple sclerose (13,3%). De zeer hoge gemiddelde 
afwezigheidsduur werd in deze diagnosegroep vastgesteld bij aandoeningen die progressieve 
verlammingen veroorzaken, zoals multiple sclerose (32,7 dagen) of degeneratieve of traumatische 
aandoeningen van het centraal zenuwstelsel.  

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest bij stressgerelateerde ziektes is 18,1 dagen. De analyse 
van de verzuimoorzaken binnen deze groep is vanzelfsprekend: depressies of zenuwinzinkingen is 
verantwoordelijk voor 64% van de afwezigheden met een gemiddelde duur van 24,9 dagen, gevolgd 
door burn-out, goed voor 13% van de afwezigheden met een gemiddelde duur van 22,6 dagen. 

Bij kanker is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest het hoogst, namelijk 51,9 dagen. De 
belangrijkste diagnose hier is borstkanker (37,9%), gevolgd door longkanker (5,49%) en kanker van 
de ingewanden (5,45%). De gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige voor deze ziektes varieert 
tussen 69 en 77 dagen. We kunnen ook vaststellen dat kwaadaardige tumoren van het 
bloedsomloopstelsel (leukemie) verantwoordelijk zijn voor een gemiddelde afwezigheidduur per 
afwezige van 140 tot 198 dagen. 

 

4.5. Analyse van de medische verzuimoorzaken per leeftijdscategorie  

 

Hieronder kunnen we de evolutie van de gemiddelde duur per attest in kalenderdagen binnen elke 
diagnosegroep volgens de leeftijdscategorie aflezen. 

De gemiddelde duur per attest is, met uitzondering tot 25 jaar, in elke leeftijdscategorie het hoogst 
bij kanker gevolgd door de groep met stressgerelateerde aandoeningen. 

De gemiddelde duur per attest neemt gelijkmatig toe met de leeftijd en dit bij alle bestudeerde 
groepen, behalve bij griep en spijsverteringsproblemen waar die quasi gelijk blijft. Bij 60-plussers 
daalt dan weer de gemiddelde duur per attest. 

Opvallend is een lichte daling van de gemiddelde duur bij kanker en cardiovasculaire problemen in 
de leeftijdscategorie tussen 50 en 55 jaar evenals bij neurologische aandoeningen in de categorieën 
tussen 35 en 40 jaar en tussen 45 en 50 jaar.  
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20-24 0,0 18,0 4,3 6,7 4,9 6,0 3,7 3,4 3,9 

25-29 31,8 12,2 7,2 9,4 3,1 7,1 3,2 3,5 3,9 

30-34 28,4 14,3 10,1 8,4 10,4 7,9 3,9 4,2 3,9 

35-39 45,7 15,1 7,2 10,9 8,3 7,7 3,8 3,9 3,9 

40-44 75,6 18,7 9,8 12,0 12,9 8,0 4,2 3,9 4,2 

45-49 78,9 17,5 16,7 13,3 10,7 9,3 4,8 4,2 4,1 

50-54 57,3 18,7 12,9 13,9 17,6 10,2 6,6 4,3 4,2 

55-59 72,1 24,3 18,6 16,0 24,3 11,1 6,1 5,1 4,3 

60-65 49,1 18,0 13,2 13,3 11,0 9,1 4,6 4,1 3,8 
 

In het algemeen kunnen we in de tabel hieronder vaststellen dat de gemiddelde afwezigheidsduur 
per persoon bij alle bestudeerde diagnosegroepen toeneemt met de leeftijd tot 60 jaar. 

 

Duur/persoon 
 

  20-24 
 

25-29 
 

30-34 
 

35-39 
 

40-44 
 

45-49 
 

50-54 
 

55-59 
 

60-65 
 

Kanker   0,0 31,8 35,5 48,1 80,8 80,7 60,9 78,0 54,7 

Stress   19,4 15,1 15,7 17,5 21,2 20,5 21,6 26,9 20,5 

Locomotorisch   7,4 10,5 9,5 12,1 13,7 14,8 15,6 17,5 14,7 

Cardiovasculair   5,9 7,7 10,8 7,4 10,7 18,0 15,1 20,3 14,5 

Neurologisch   4,9 3,7 11,6 9,4 14,5 11,7 19,6 26,8 12,1 

Varia   6,3 7,7 8,7 8,4 8,6 10,0 11,0 11,8 9,8 

Spijsvertering   4,0 3,5 4,1 4,0 4,5 5,2 7,0 6,5 5,0 

Ademhaling   3,6 3,7 4,4 4,1 4,2 4,6 4,7 5,6 4,4 

Griep   4,3 4,3 4,4 4,4 4,7 4,5 4,6 4,8 4,1 
 

Daarentegen is er geen significante toename met de leeftijd vast te stellen van het aantal attesten 
die per persoon worden ingediend.  
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Attesten/persoon 
 

  20-24 
 

25-29 
 

30-34 
 

35-39 
 

40-44 
 

45-49 
 

50-54 
 

55-59 
 

60-65 
 

Kanker   0,00 1,00 1,25 1,05 1,07 1,02 1,06 1,08 1,11 

Cardiovasculair   1,38 1,07 1,07 1,03 1,09 1,08 1,16 1,09 1,10 

Griep   1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,09 1,10 1,11 1,07 

Locomotorisch   1,11 1,12 1,13 1,11 1,14 1,11 1,12 1,10 1,11 

Neurologisch   1,00 1,19 1,13 1,13 1,12 1,09 1,11 1,10 1,10 

Stress   1,08 1,24 1,10 1,16 1,13 1,17 1,15 1,10 1,14 

Spijsvertering   1,08 1,08 1,06 1,06 1,07 1,08 1,06 1,07 1,08 

Varia   1,05 1,08 1,11 1,09 1,07 1,08 1,08 1,07 1,08 

Ademhaling   1,07 1,07 1,06 1,06 1,07 1,08 1,09 1,09 1,07 
 

4.6. Analyse van de medische verzuimoorzaken per geslacht  

 

Volgens onze gegevens zijn er 54,72% vrouwelijke ambtenaren en 45,28% mannelijke ambtenaren19. 

De tabel hieronder geeft voor 2013 voor elke diagnosegroep 3 gegevens weer per geslacht: de totale 
afwezigheidsduur, de gemiddelde duur per afwezige en de gemiddelde duur per ambtenaar (dus ook 
diegene die geen attest hebben ingediend voor die bepaalde diagnosegroep). 

In het totaal worden er in elke diagnosegroep meer afwezigheidsdagen genoteerd voor de 
vrouwelijke ambtenaren met uitzondering van de groep met cardiovasculaire aandoeningen waar 
de mannelijke collega’s duidelijk meer verzuimdagen laten optekenen. Mannen lopen immers een 
groter risico op cardiovasculaire aandoeningen. 

Het verschil tussen de geslachten op het vlak van het aantal afwezigheidsdagen is vooral 
betekenisvol in de groepen met locomotorische problemen, neurologische ziektes (dubbel zoveel 
afwezigheid bij vrouwelijke ambtenaren), stressgerelateerde problemen en kanker. In deze laatste 
groep telt men inderdaad dubbel zoveel afwezigheidsdagen bij vrouwen dan bij mannen. Dit zou 
kunnen verklaard worden door de opsporingscampagnes voor borstkanker en door een 
perfectionering van de voortijdige vaststelling van dit type kanker. 

De analyse van de gemiddelde duur per afwezige in functie van het geslacht brengt evenwel geen 
grote verschillen aan het licht met uitzondering van de groep met cardiovasculaire ziektes en die 
met stressgerelateerde aandoeningen enerzijds en met kanker anderzijds. In beide eerst vernoemde 
groepen ligt de gemiddelde duur per afwezige significant hoger bij mannelijke afwezigen. Bij kanker 
is dat net omgekeerd, daar ligt de gemiddelde duur hoger bij vrouwelijke afwezigen. 

                                                           
19 Zie bijlage 1: Verdeling van de federale ambtenarenpopulatie, a. 
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Wanneer we in de verschillende groepen kijken naar de gemiddelde afwezigheidsduur per 
ambtenaar (al dan niet afwezig) stellen we vast dat vrouwelijke ambtenaren, met uitzondering van 
de cardiovasculaire groep, gemiddelde steeds langduriger afwezig zijn. 

Geslacht 
 

  V 
 

M 
 

Ademhaling Totale duur 85 244 56 383 

  Duur/afwezige 4,0 4,4 

  Duur/ambtenaar 1,6 1,3 

Cardiovasculair Totale duur 42 345 52 369 

  Duur/afwezige 11,0 16,0 

  Duur/ambtenaar 0,88 1,22 

Griep Totale duur 34 684 23 949 

  Duur/afwezige 4,0 3,9 

  Duur/ambtenaar 0,7 0,6 

Kanker Totale duur 81 788 38 113 

  Duur/afwezige 56,5 44,1 

  Duur/ambtenaar 1,6 0,9 

Locomotorisch Totale duur 269 670 181 472 

  Duur/afwezige 14,0 12,3 

  Duur/ambtenaar 5,2 4,2 

Neurologisch Totale duur 55 084 28 549 

  Duur/verzuimer 11,2 12,0 

  Duur/ambtenaar 1,1 0,7 

Spijsvertering Totale duur 60 098 45 917 

  Duur/afwezige 4,5 4,8 

  Duur/ambtenaar 1,2 1,1 

Stress Totale duur 286 214 211 824 

  Duur/afwezige 17,3 19,3 

  Duur/ambtenaar 5,5 4,9 

Varia Totale duur 197 907 113 799 

  Duur/afwezige 9,1 8,9 

 
Duur/ambtenaar 3,8 2,7 
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4.7. Analyse van de medische verzuimoorzaken per administratief 
statuut 

 

De volgende tabel toont per diagnosegroep en per statuut het totaal aantal afwezigen, de totale 
afwezigheidsduur, de gemiddelde duur per afwezigheid en het aantal afwezigheden per afwezige. 
Wegens het statistisch beperkt aantal stagiairs zullen we ons hier beperken tot de vergelijking tussen 
contractuele en statutaire ambtenaren. 

Aangezien er bijna drie maal zoveel statutaire (69,4%) dan contractuele ambtenaren (26,3%) zijn20 is 
het normaal dat de absolute cijfers qua aantal afwezigen en totale afwezigheidsduur voor de 
statutaire ambtenaren ook in alle bestudeerde groepen hoger zijn. 

Daarentegen zijn er weinig verschillen te bespeuren wat de gemiddelde duur per afwezigheid 
betreft. Een uitzondering hierop vormt de groep met stressgerelateerde aandoeningen waar de 
gemiddelde duur met een verschil van 2,6 dagen opmerkelijk hoger ligt bij statutaire ambtenaren.  

 Statuut 
 

 
Contractuelen 

 

Statutairen 
 

Ademhaling Aantal afwezigen 8 345 18 098 

  Totale afwezigheidsduur 41 689 95 181 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 4,2 4,2 

Cardiovasculair Aantal afwezigen 1 707 4 418 

  Totale afwezigheidsduur 24 905 67 384 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 13,0 13,4 

Griep Aantal afwezigen 2 608 5 096 

  Totale afwezigheidsduur 16 057 40 897 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 4,0 4,0 

Kanker Aantal afwezigen 436 1578 

  Totale afwezigheidsduur 25 750 93 321 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 53,3 52,3 

Locomotorisch Aantal afwezigen 8 530 19 292 

  Totale afwezigheidsduur 140 658 301 379 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 13,9 13,1 

Neurologisch Aantal afwezigen 1 941 4 170 

  Totale afwezigheidsduur 26 503 54 737 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 11,8 11,3 

                                                           
20 Zie bijlage 1: Verdeling van de federale ambtenarenpopulatie, f. 
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Spijsvertering Aantal afwezigen 5 528 11 821 

  Totale afwezigheidsduur 30 685 71 593 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 4,6 4,7 

Stress Aantal afwezigen 5 307 14 072 

  Totale afwezigheidsduur 109 326 375 896 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 16,2 18,8 

Varia Aantal afwezigen 8 658 20 348 

  Totale afwezigheidsduur 89 626 212 070 

  Gemiddelde duur/afwezigheid 9,1 9,0 
 

 

4.8. Analyse van de medische verzuimoorzaken per administratief 
niveau  

 

Het totaal aantal afwezigen, de totale afwezigheidsduur, de gemiddelde duur per afwezigheid en het 
aantal afwezigheden per afwezige worden in volgende tabel weergegeven in functie van de 
administratieve niveaus. 

De federale ambtenaren zijn als volgt over de verschillende niveaus verdeeld: 21% niveau A, 21% 
niveau B, 37,6% niveau C en 20,1% niveau D21. 

In absolute cijfers zien we daarom dat in alle diagnosegroepen het aantal afwezigen en de totale 
afwezigheidsduur het hoogst zijn bij de ambtenaren van niveau C en het laagst bij hun collega’s van 
niveau A.  

De gemiddelde duur per afwezigheid is ook telkens het laagst in niveau A en het hoogst in niveau 
D. De groep met stressgerelateerde aandoeningen is de enige uitzondering op deze regel want daar 
stellen we net het omgekeerde vast: de hoogste duur is voor niveau A. In de groep met kanker 
bedraagt de gemiddelde duur per afwezigheid voor niveau A precies 34 dagen en is die voor alle 
ander niveaus langer dan 50 dagen om zelfs te pieken voor niveau D op 58,3 dagen. 

Merk ook op dat we in de groep met ademhalingsproblemen het grootst aantal afwezige 
ambtenaren van niveau A en B vinden terwijl dat dit de groep met locomotorische problemen is voor 
de afwezige ambtenaren van niveau C en D. 

 

 

                                                           
21 Zie bijlage 1: Verdeling van de federale ambtenarenpopulatie, d. 
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Niveau 
 

 
A 

 

B 
 

C 
 

D 
 

Ademhaling Aantal afwezigen 4 180 5 378 11 668 6 338 

 Totale afwezigheidsduur 18 382 25 192 61 672 36 381 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 3,7 4,0 4,1 4,7 

Cardiovasculair Aantal afwezigen 683 1 106 2 810 1 667 

 Totale afwezigheidsduur 9 357 16 181 39 655 29 521 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 12,4 13,2 12,3 15,4 

Griep Aantal afwezigen 1 445 1 756 3 091 1 801 

 Totale afwezigheidsduur 9 403 11 971 24 893 12 366 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 3,7 4,0 4,0 4,1 

Kanker Aantal afwezigen 301 407 871 472 

 Totale afwezigheidsduur 12 397 24 218 52 388 30 898 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 34,0 54,3 54,0 58,3 

Locomotorisch Aantal afwezigen 2 511 4 390 12 924 8 696 

 Totale afwezigheidsduur 34 317 65 643 196 127 155 055 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 12,1 13,1 12,5 14,9 

Neurologisch Aantal afwezigen 708 1 094 2 819 1 686 

 Totale afwezigheidsduur 8 343 15 706 32 440 27 144 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 10,4 12,9 9,7 14,0 

Spijsvertering Aantal afwezigen 2 544 3 271 8 189 4 161 

 Totale afwezigheidsduur 12 635 17 966 48 746 26 668 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 4,0 4,7 4,5 5,3 

Stress Aantal afwezigen 2 673 3 870 8 938 4 505 

 Totale afwezigheidsduur 68 016 90 494 232 470 107 058 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 20,1 18,2 17,8 17,6 

Varia Aantal afwezigen 4 433 5 580 13 044 6 916 

 Totale afwezigheidsduur 41 793 53 778 132 924 83 211 

 
Gemiddelde duur/afwezigheid 8,3 8,6 8,7 10,5 
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4.9. Analyse van de medische verzuimoorzaken volgens de 
woonplaats van de ambtenaren  

 

De onderstaande tabel geeft voor elke diagnosegroep de verdeling over de provincies (Brussel-
Hoofdstad werd als een afzonderlijke entiteit beschouwd) van het aantal afwezigen, het percentage 
dat dit aantal vertegenwoordigt tegenover het totaal aantal afwezigen en de gemiddelde duur per 
afwezige. 

We merken meteen dat de belangrijkste verschillen per provincie zich vooral situeren in de groepen 
met cardiovasculaire, neurologische en stressgerelateerde aandoeningen evenals bij kanker. 

In alle diagnosegroepen zien we dat er een groter aandeel afwezige ambtenaren uit Henegouwen 
afwezig is dan dat er verhoudingsgewijs ambtenaren wonen (14%). Ambtenaren die in de provincie 
Antwerpen wonen zijn dan weer ondervertegenwoordigd in alle groepen. 

Wat de ademhalingsproblemen betreft, merken we nauwelijks verschillen tussen de provincies.  

In de groep met kanker merken we daarentegen de grootste verschillen tussen de provincies. Terwijl 
de gemiddelde afwezigheidsduur hier met 57,5 dagen inderdaad het hoogst is van alle 
diagnosegroepen stelt men toch vast dat de provincies Limburg (68,9 dagen), Luxemburg (68,2 
dagen), Luik (65,6 dagen), Oost-Vlaanderen  (64,5 dagen) en Antwerpen (63,4 dagen) opmerkelijk 
hoger scoren. In de provincies Namen en in Brussel-Hoofdstad ligt de gemiddelde afwezigheidsduur 
dan weer beduidend lager met respectievelijk 46,6 en 40,7 dagen. 

In de groep met cardiovasculaire ziektes is de gemiddelde duur per afwezige 14,6 dagen. Daarmee 
vergeleken is die voor ambtenaren die in de provincie Antwerpen wonen met 20,3 dagen duidelijk  
het hoogst en het laagst in de provincie Henegouwen met gemiddeld 12,9 dagen. Daarentegen 
woont bijna een kwart (23,8%) van de ambtenaren die met cardiovasculaire problemen te kampen 
heeft in Henegouwen. 

In verband met griep is er logischerwijs zeer weinig verschil per provincie. In vergelijking met de 
algemeen gemiddelde afwezigheidsduur van 4,4 dagen ligt die voor de ambtenaren uit Henegouwen 
(4,9 dagen), Luik (4,6 dagen) en Vlaams-Brabant (4,5 dagen) iets hoger. 

De ambtenaren uit de provincie Luik gevolgd door die uit Waals-Brabant (15,7 dagen), Luxemburg 
(15 dagen) en West-Vlaanderen (15 dagen) zijn gemiddeld iets langer afwezig wegens 
locomotorische problemen dan het algemeen gemiddelde van 14,7 dagen voor die diagnosegroep. 

In de groep met neurologische aandoeningen zijn er grote verschillen waarneembaar tussen de 
provincies. Terwijl de algemeen gemiddelde afwezigheidsduur hier 12,6 dagen bedraagt zien we dat 
die duidelijk hoger is in de provincies Antwerpen (16,8 dagen), Luxemburg (16,2 dagen), Vlaams-
Brabant (15 dagen) en Luik (13,3 dagen) en zichtbaar lager in Limburg met 8,5 dagen. 

Ook bij de stressgerelateerde aandoeningen (burn-out inbegrepen) merken we grote onderlinge 
verschillen op tussen de ambtenaren uit verschillende provincies. De algemeen gemiddelde 
afwezigheidsduur binnen deze groep is 20,6 dagen. Die wordt overschreden bij ambtenaren uit de 
provincies Luxemburg (23,8 dagen), gevolgd door die uit Limburg (23,5 dagen), Vlaams-Brabant (22,5 
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dagen) en Antwerpen (22,1 dagen). Het is ook opmerkelijk dat een vijfde van de ambtenaren die met 
stress kampt in de provincie Henegouwen woont. 

Een ambtenaar die arbeidsonbekwaam is wegens spijsverteringsproblemen is gemiddeld 5 dagen 
afwezig. In Luxemburg (6,4 dagen), Namen (6,1 dagen), Luik (5,4 dagen) en Henegouwen (5,3 dagen) 
is men voor deze aandoening langer thuis. Ambtenaren uit Antwerpen met deze medische 
aandoening zijn gemiddeld na 4,4 dagen terug aan het werk.  
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% Aantal ambtenaren 17,6% 8,3% 4,1% 5,2% 10,7% 6,1% 12,3% 8,6% 10,9% 14,0% 2,2% 100% 
Ademhaling                         

Aantal afwezigen 6 020 2 280 1 442 1 616 3 014 2 325 3 987 2 817 2 104 5 588 511 31 704 

% Aantal afwezigen 19,0% 7,2% 4,5% 5,1% 9,5% 7,3% 12,6% 8,9% 6,6% 17,6% 1,6% 100% 

Gem. duur/afwezige 4,27 3,82 4,44 4,42 4,41 4,73 4,37 4,29 5,23 4,67 4,24 4,45 

Kanker                         
Aantal afwezigen 330 197 109 87 162 146 205 216 231 357 45 2 085 

% Aantal afwezigen 15,8% 9,4% 5,2% 4,2% 7,8% 7,0% 9,8% 10,4% 11,1% 17,1% 2,2% 100% 

Gem. duur/afwezige 64,53 54,11 50,17 68,95 63,41 46,63 59,13 40,69 65,62 56,59 68,16 57,48 

Cardiovasculair                         
Aantal afwezigen 906 399 307 186 454 551 629 511 836 1 539 139 6 457 

% Aantal afwezigen 14,0% 6,2% 4,8% 2,9% 7,0% 8,5% 9,7% 7,9% 12,9% 23,8% 2,2% 100% 

Gem. duur/afwezige 13,73 15,95 15,33 13,74 20,26 14,63 16,02 13,24 14,61 12,86 15,58 14,61 

Griep                         
Aantal afwezigen 2 475 981 531 758 1 159 908 1 697 985 1 649 2 142 134 13 419 

% Aantal afwezigen 18,4% 7,3% 4,0% 5,6% 8,6% 6,8% 12,6% 7,3% 12,3% 16,0% 1,0% 100% 

Gem. duur/afwezige 4,23 4,15 4,09 4,04 4,29 4,35 4,47 4,01 4,63 4,68 4,16 4,36 

Locomotorisch                         
Aantal afwezigen 5 722 2 576 1 111 1 608 3 036 1 916 3 349 1 964 3 408 5 237 613 30 540 

% Aantal afwezigen 18,7% 8,4% 3,6% 5,3% 9,9% 6,3% 11,0% 6,4% 11,2% 17,1% 2,0% 100% 

Gem. duur/afwezige 14,66 15,00 15,75 14,54 14,57 13,88 14,57 14,55 16,24 14,01 15,02 14,72 

Neurologisch                         
Aantal afwezigen 1 226 477 382 323 559 451 671 601 626 1 110 158 6 584 

% Aantal afwezigen 18,6% 7,2% 5,8% 4,9% 8,5% 6,8% 10,2% 9,1% 9,5% 16,9% 2,4% 100% 

Gem. duur/afwezige 11,25 11,27 11,06 8,47 16,82 12,95 14,99 12,67 13,34 12,00 16,16 12,65 

Stress                         
Aantal afwezigen 3 467 1 476 1 005 1 119 2 028 1 857 2 648 1 922 3 044 4 984 536 24 086 

% Aantal afwezigen 14,4% 6,1% 4,2% 4,6% 8,4% 7,7% 11,0% 8,0% 12,6% 20,7% 2,2% 100% 

Gem. duur/afwezige 19,44 20,86 19,71 23,54 22,07 18,94 22,46 20,48 20,60 19,59 23,82 20,60 
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Spijsvertering                         
Aantal afwezigen 4 199 1 618 824 1 183 2 145 1 260 2 491 1 492 2 048 3 502 315 21 077 

% Aantal afwezigen 19,9% 7,7% 3,9% 5,6% 10,2% 6,0% 11,8% 7,1% 9,7% 16,6% 1,5% 100% 

Gem. duur/afwezige 4,63 5,12 4,77 5,14 4,41 6,10 4,76 4,86 5,39 5,32 6,45 5,02 

Varia                         
Aantal afwezigen 4 973 2 067 1 163 1 509 3 050 1 738 4 256 2 442 4 710 5 009 774 31 691 

% Aantal afwezigen 15,7% 6,5% 3,7% 4,8% 9,6% 5,5% 13,4% 7,7% 14,9% 15,8% 2,4% 100% 

Gem. duur/afwezige 9,46 9,86 8,68 9,41 9,82 10,50 9,05 9,41 9,63 11,37 9,21 9,81 

             
Alg. % aantal afwezigen 17,5% 7,2% 4,1% 5,0% 9,3% 6,7% 11,9% 7,7% 11,1% 17,6% 1,9% 100% 

Gem. duur/afwezige 10,28 11,04 10,81 10,91 11,24 11,06 10,83 10,61 12,27 11,40 12,91 11,09 

 

4.10. Burn-out 

 

Burn-out  (of het uitputtingssyndroom waarbij iemand niet langer tegen het werk opgewassen is) 
kan een zeer gevarieerde symptomatologie omvatten. Het maakt voor het eerst het onderwerp uit 
van een afzonderlijke studie in verband met het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren omdat 
geestelijke gezondheidsproblemen in de toekomst waarschijnlijk een steeds belangrijkere oorzaak 
zullen vormen van verzuim. 

Deze analyse heeft hoofdzakelijk betrekking op de diagnose “burn-out” die op medische attesten 
van federale ambtenaren vermeld wordt gedurende de periode 2008 tot en met 2013. 

In onderstaande tabel merken we jaar na jaar een regelmatige en belangrijke stijging van het aantal 
attesten waarop de behandelende arts burn-out vermeldt. 

Tegelijkertijd zien we dat de totale afwezigheidsduur tussen 2008 en 2013 meer dan verdrievoudigt 
tot 64 507 afwezigheidsdagen in 2013. 

Daarentegen nemen we geen bijzondere schommelingen waar bij de gemiddelde afwezigheidsduur 
per attest (gemiddeld 20,7 dagen over de zes bestudeerde jaren). Ook ondergaat de gemiddelde 
duur per afwezige geen belangrijke schommelingen (gemiddeld 22,8 dagen in de periode 2008-
2013). 

 

Burn-out 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal attesten 943 1 238 1 696 1 992 2 412 3 191 

Aantal verschillende afwezigen 852 1 134 1 560 1 841 2 179 2 860 

Totale afwezigheidsduur 18 520 25 398 36 261 41 132 51 688 64 507 

Gemiddelde duur per attest 19,6 20,5 21,4 20,6 21,4 20,2 

Gemiddelde duur per afwezige 21,7 22,4 23,2 22,3 23,7 22,6 
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De analyse volgens geslacht toont een duidelijk overwicht (aantal attesten, aantal afwezigen, totale 
afwezigheidsduur) van de vrouwelijke ambtenaren. Dit is een constante vaststelling gedurende alle 
jaren. Daarentegen is de gemiddelde duur per attest en per afwezige steeds hoger bij mannelijke 
ambtenaren. 

Burn-out 2013 / geslacht V M 

Aantal attesten 1 887 1 304 

Aantal verschillende afwezigen 1 693 1 167 

Totale afwezigheidsduur 35 216 29 291 

Gemiddelde duur per attest 18,7 22,5 

Gemiddelde duur per afwezige 20,8 25,1 

 

Onderstaande tabel en figuur 17 geven een algemeen beeld van de verzuimgegevens wegens burn-
out volgens de leeftijdscategorieën voor het jaar 2013. 

Algemeen kunnen we stellen dat ook het verzuim wegens burn-out toeneemt met de leeftijd. De 
gemiddelde duur per attest of per afwezige stijgt verhoudingsgewijs met de leeftijd en overtreft 
vanaf de leeftijd van 55 jaar de algemene gemiddelde afwezigheidsduur van respectievelijk 20,2 en 
22,6 dagen. De sterkste toename ligt tussen 55 en 59 jaar.  

 

Burn-out 2013 / leeftijd 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Aantal attesten 23 132 290 398 474 449 449 659 317 

Aantal verschillende afwezigen 22 115 265 355 421 397 400 586 299 

Totale afwezigheidsduur 269 1 984 4 631 6 788 7 827 8 326 8 645 17 242 8 795 

Gemiddelde duur per attest 11,7 15,0 16,0 17,1 16,5 18,5 19,3 26,2 27,7 

Gemiddelde duur per afwezige 12,2 17,3 17,5 19,1 18,6 21,0 21,6 29,4 29,4 
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Figuur 17 : Gemiddelde afwezigheidsduur wegens burn-out per afwezige (2013). 
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De  analyse van burn-out volgens administratief niveau laat voor alle jaren op een constante wijze 
zien dat het totaal aantal dagen ziekteverzuim omwille van deze diagnose steeds het hoogst is bij 
ambtenaren van niveau C en het laagst is bij hun collega’s van niveau D.  

Daarentegen is zowel de gemiddelde duur per attest als per afwezige het hoogst bij ambtenaren van 
niveau A. 

Burn-out 2013 / niveau 

 

 

A B C D 

Aantal attesten 606 691 1 379 515 

Aantal afwezigen 541 605 1 253 461 

Totale afwezigheidsduur 14 132 13 552 27 618 9 205 

Gemiddelde duur per attest 23,3 19,6 20,0 17,9 

Gemiddelde duur per afwezige 26,1 22,4 22,0 20,0 

 

We stellen ook vast dat burn-out belangrijker is bij statutaire dan bij contractuele ambtenaren. 

Burn-out 2013 / statuut 
 

 
Contractuelen 

 

Statutairen 
 

Aantal attesten 693 2 411 

Aantal verschillende afwezigen 610 2 169 

Totale afwezigheidsduur 10 636 52 196 

Gemiddelde duur per attest 15,3 21,6 

Gemiddelde duur per afwezige 17,4 24,1 
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Onderstaande tabel en figuur 18  geven het ziekteverzuim wegens burn-out weer volgens de 
provincie waar de ambtenaar woont.  

Hoewel het binnen deze studie onmogelijk is de verschillende factoren te bepalen die de spreiding 
van burn-out over de provincies verklaart, toont de analyse toch verschillen aan volgens de 
woonplaats. 

We stellen vast dat het ziekteverzuim wegens deze diagnose in absolute cijfers (aantal attesten, 
aantal afwezige ambtenaren en totale afwezigheidsduur) duidelijk het hoogst is bij de ambtenaren 
die in de provincie Henegouwen wonen. Daarentegen is, in vergelijking met de algemene 
gemiddelde duur per attest (20,2 dagen) en per afwezige (22,6 dagen) de gemiddelde 
afwezigheidsduur telkens duidelijk langer in de provincies Luxemburg, Antwerpen en Limburg. Het 
verschil is minder groot voor de ambtenaren die in Henegouwen wonen. De overige provincies 
scoren onder het algemeen gemiddelde. 

Burn-out 2013 
/ provincie 
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Aantal attesten 63 195 78 741 435 358 277 417 268 136 204 
Aantal 
verschillende 
f i  

56 172 69 661 380 334 245 382 247 122 176 
Totale 
afwezigheidsduur 1 833 5 285 2 115 15 807 8 391 7 233 5 314 7 618 4 730 2 293 3 297 
Gemiddelde duur 
per attest 29,1 27,1 27,1 21,3 19,3 20,2 19,2 18,3 17,6 16,9 16,2 
Gemiddelde duur 
per afwezige 32,7 30,7 30,7 23,9 22,1 21,7 21,7 19,9 19,1 18,8 18,7 
 

 

Figuur 18: Gemiddelde duur per afwezige wegens burn-out volgens de provincie (2013). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35



 
Ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2013 43 

De evolutie van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren te wijten aan burn-out voor de periode 
van 2008 tot en met 2013 is verontrustend. Dit doet toch bedenkingen rijzen, niet alleen over het 
welzijn op het werk, maar ook over de maatregelen inzake preventie en het vroegtijdig opsporen 
van burn-out. 

Volgens de OESO22 moet België de geestelijke gezondheidsproblemen op het werk proactiever 
aanpakken. Hun analyse stelt vast dat de Belgische wetgeving en de structuren in ons land 
uitstekende uitgangspunten bieden voor een re-integratiebeleid. Wat hebben we aan een 
progressieve wetgeving als we ze onvoldoende afdwingen, vraagt de OESO zich af. Een werkgroep 
van de dienst uitkeringen van het RIZIV is bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor de 
adviserende artsen van de ziekenfondsen. De focus moet verschuiven van controle naar een 
evaluatie met het oog op re-integratie. 

Eind vorig jaar lanceerde minister van Werk, Monica De Coninck, een campagne om werknemers 
en bedrijven bewust te maken van het probleem. De met dit doel gecreëerde website gaf 
werkgevers instrumenten en informatie om stresssituaties aan te pakken. Er werd ook nieuwe 
regelgeving uitgewerkt om burn-outs op het werk te voorkomen. Bedrijven moeten door een 
externe of interne preventieadviseur een risicoanalyse laten uitvoeren, om hun preventiebeleid 
vorm te geven. Hij moet vanaf september 2014 sneller zijn advies meedelen aan de werkgever. De 
analyse omvat nu ook expliciet stress en burn-outs23: de werkgever moet de risico's op stress 
opsporen om te kijken welke maatregelen nuttig zijn om negatieve stresssituaties te voorkomen. 

  

                                                           
22 Mental Health and Work: Belgium, 29/01/2013, OECD, Directorate for Employment, Labour and Social 
Affairs (www.oecd.org) 
23 Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk (BS van 
28 april 2014, p. 35022) 
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5. Controleresultaten 2013 

5.1. Controleopdrachten 
 

Er werden 47 124 controleopdrachten uitgevoerd. Dit is een vermindering van 19% in vergelijking 
met 2012 (58 370 opdrachten). 

Wegens de opgelegde federale overheidsbesparingen moest ook Medex bezuinigen. Medex heeft dit 
gerealiseerd door voor kleine besturen die weinig afwezigheden registreren, het controlesysteem 
aan te passen. In het verleden werd het aantal controles immers voor deze besturen naar boven 
afgerond zodat de afwezigheden daar bijna aan 100% gecontroleerd werden in plaats van aan 30% 
(afwezigheden van één dag) of 20% (afwezigheden van meerdere dagen). Door toepassing van de 
nieuwe berekeningswijze worden die percentages nu wel gerespecteerd. 

 

5.1.1. Tijdstip waarop de controles worden uitgevoerd 
 

Het is logisch dat er op weekdagen waarop er meer afwezigheden gemeld worden er meer controles 
uitgevoerd worden. Zowel het aantal afwezigheden als het aantal controles neemt af naargelang de 
week vordert. We zien wel voor het eerst een breuk in die tendens op woensdag waarop dus minder 
controles worden uitgevoerd dan op donderdag. 

 

Figuur 19: Aantal uitgevoerde controles per weekdag (2008 - 2013). 
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5.1.2. Plaats waar de controles worden uitgevoerd 
 

De controlearts kon maar 3 opdrachten op 4 (77%) uitvoeren op het adres waar de ambtenaar 
verbleef tijdens zijn ziekteafwezigheid. Bij een kwart riep hij de betrokkene dus op in zijn kabinet.  
Dit is een tendens die van bij het begin van de controles gelijk is gebleven.  

 

Figuur 20: Verdeling van aantal controles aan huis en aantal op het kabinet opgeroepen ambtenaren (2008 – 2013). 

Hierna bekijken we enkel de controles waarbij de controlearts de arbeidsbekwaamheid van de 
betrokkene kon beoordelen. 

Figuur 21 toont aan dat hoe ouder de ambtenaar is hoe meer kans de controlearts heeft om de 
betrokkene op zijn verblijfplaats te kunnen onderzoeken. 60-plussers maken een lichte uitzondering 
op deze regel. 

 

Figuur 21: Verdeling van de plaats waar de controle uitgevoerd wordt volgens de leeftijd (2013). 
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Wanneer een controlearts een federaal ambtenaar van niveau A of B controleert, heeft hij iets meer 
kans dat hij deze ambtenaar thuis aantreft dan bij ambtenaren van niveau C of D. 

 

Figuur 22: Verdeling van de plaats waar de controle uitgevoerd wordt volgens niveau (2013). 

 

De controlearts controleert van april tot en met september meer ambtenaren op zijn kabinet 
omdat de afwezige ambtenaar in die periode blijkbaar minder reageert op zijn aanbellen. 

 

Figuur 23: Verdeling van de plaats waar de controle uitgevoerd wordt volgens de maand (2013). 
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Een controlearts die een controle in de provincie Waals-Brabant uitvoert, heeft het meest kans dat 
hij de ambtenaar aantreft op het adres waar hij tijdens zijn ziekteafwezigheid verblijft. In de 
provincie Luxemburg is die kans daarentegen het kleinst. 

 
 
 

5.1.3. Oproepingen voor controles op het kabinet van de controlearts 
 

Meer dan een derde (36%) van de ambtenaren die opgeroepen wordt om op het kabinet van de 
controlearts gecontroleerd te worden, gaf hieraan geen gevolg. Dit aandeel blijft dus al de jaren 
onveranderd hoog. 

Opgeroepen 
 

Opgedaagd 
 

Niet opgedaagd 
 

2008 68% 32% 

2009 64% 36% 

2010 66% 35% 

2011 65% 35% 

2012 65% 35% 

2013 64% 36% 
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Meer dan de helft van diegenen die geen gevolg geven aan de oproeping voor een controle op het 
kabinet neemt zelfs geen contact op met de controlearts om hem hiervan op de hoogte te brengen 
en om de reden hiervoor op te geven. Sinds 2008 lag dit aandeel nog nooit zo hoog als nu (58%). We 
kunnen dan ook niet anders dan onze oproep aan de werkgevers met aandrang te herhalen om dit 
binnen hun organisatie van nabij op te volgen en het absenteïsme bij oproepingen voor controles op 
het kabinet door passende maatregelen (bijvoorbeeld een verzuimgesprek hebben als de ambtenaar 
voor de eerste keer niet opdaagt zonder reden en eerder sanctionerend te werk gaan als dit vaak 
gebeurt), terug te dringen. 

 

Niet 
opgedaagd 

 

Arts 
gecontacteerd 

 

Arts niet 
gecontacteerd 

 

2008 47% 53% 
2009 50% 50% 
2010 46% 54% 
2011 46% 54% 
2012 46% 54% 
2013 42% 58% 

  

 

Figuur 24: Verdeling van de reacties na oproeping voor controle op kabinet (2008 - 2013). 
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Samengevat kan men dus stellen dat 77% van de controleopdrachten werden uitgevoerd op de 
verblijfplaats van de ambtenaar; 15 % werden uitgevoerd op het kabinet van de controlearts; 8% van 
de controleopdrachten kon niet worden uitgevoerd op het kabinet van de arts omdat de ambtenaar 
zich niet aanbood (3% gaf een reden op, 5% gaf nooit een reden op).  

 

Figuur 25: Verdeling afgesloten controleopdrachten (2013). 

 

De ingeroepen redenen om zich niet naar het kabinet te begeven zijn bijna identiek aan diegene die 
de jaren voordien werden ingeroepen. In 29% van de gevallen wordt een medische reden 
opgegeven; in 26% werd de oproepingskaart te laat gevonden om zich nog op tijd te kunnen 
aanbieden; 22% van de ambtenaren had het werk reeds hervat; 18% had geen vervoermiddel; voor 
2,5 % was de afstand te groot; 1,5% beweerde de woning niet te mogen verlaten van de 
behandelende arts en 1% verklaarde over geen kinderopvang te beschikken. 

 

Figuur 26: Verdeling van de ingeroepen reden om zich niet aan te bieden op het kabinet (2013). 
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5.2. Controleresultaten 
 

Aangezien bij 3 910 opdrachten de te controleren ambtenaar niet kwam opdagen kon de 
controlearts 43 214 keer de arbeidsonbekwaamheid daadwerkelijk beoordelen. 

De werkgevers maken bijna maximaal gebruik van de mogelijkheid om zelf controles aan te vragen 
(nu is maximaal 10 % ad hoc toegestaan). 

Ad hoc 9,9% 

Bradford 58,8% 

Random 31,3% 

Totaal 100% 

 

Het aandeel van de controles waarbij de gecontroleerde ambtenaar vervroegd aan het werk werd 
gesteld, neemt met een kwart (27%) toe in vergelijking met het jaar voordien. 

Controleresultaat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ok 97,30% 97,50% 97,60% 97,80% 97,55% 96,89% 

Ok, maar ingekort 2,30% 2,10% 2,00% 1,90% 2,13% 2,79% 

Niet gerechtvaardigd 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,32% 0,32% 

 

De vaststelling dat controles die uitgevoerd worden op vraag van de werkgever vaker tot een 
vervroegde werkhervatting leiden, wordt ook in 2013 bevestigd. 

Er valt, net als in 2012, telkens een stijging van het aantal werkhervattingen waar te nemen 
tegenover het jaar voordien, dit ongeacht of een controle nu werd aangevraagd door de werkgever 
(ad hoc) of gebeurde op basis van de afwezigheidshistoriek (Bradfordfactor) of door het systeem 
willekeurig werd gekozen (at random). Vervroegde werkhervattingen na controles op basis van de 
afwezigheidshistoriek namen het sterkst toe, namelijk met één derde. 

 

Werkhervattingen 
/ Bron controles 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ad hoc 4,9% 3,2% 3,6% 3,7% 3,9% 4,2% 
Bradfordfactor 2,7% 2,4% 2,2% 2,0% 2,3% 3,2% 

At random 2,7% 2,7% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8% 
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Gecontroleerde mannelijke ambtenaren werden opnieuw verhoudingsgewijs meer vervroegd aan 
het werk gesteld dan hun vrouwelijke collega’s. 

Geslacht 
 

OK 
 

NotOK 
 

V 97,24% 2,76% 

M 96,57% 3,43% 
 

Naarmate de leeftijd van de gecontroleerde ambtenaren toeneemt, dalen de vervroegde 
werkhervattingen. Enkel de leeftijdscategorie tussen 55 en 60 jaar maakt hierop een lichte 
uitzondering. 

Leeftijd 
 

OK 
 

NotOK 
 

20-24 95,27% 4,73% 

25-29 96,05% 3,95% 

30-34 96,52% 3,48% 

35-39 96,64% 3,36% 

40-44 96,75% 3,25% 

45-49 97,31% 2,69% 

50-54 97,43% 2,57% 

55-59 97,22% 2,78% 

60-65 98,01% 1,99% 
  

Naarmate het administratief niveau daalt, wordt er volgens de controlearts meer misbruik gemaakt 
van de ziekteafwezigheden. 

Niveau 
 

OK 
 

NotOK 
 

A 97,6% 2,4% 

B 97,3% 2,7% 

C 96,9% 3,1% 

D 96,8% 3,2% 
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Het clichébeeld dat statutaire ambtenaren misbruik zouden maken van hun benoeming door zich 
vaker ongerechtvaardigd afwezig te melden, wordt door de controleartsen doorprikt. Het aantal  
stagiairs is te beperkt om voor die categorie ambtenaren uit volgende tabel significante conclusies te 
kunnen trekken. 

 
 

OK 
 

NotOK 
 

Contractuelen 96,7% 3,3% 

Stagiairs 96,1% 3,9% 

Statutairen 97,2% 2,8% 
 

De controles die leiden tot een werkhervatting nemen procentueel af met het verstrijken van de 
week. Er zijn te weinig controles op weekenddagen om daaromtrent significante besluiten te 
trekken. 

Weekdag 
 

OK 
 

NotOK 
 

Maandag 96,8% 3,2% 
Dinsdag 96,8% 3,2% 
Woensdag 96,9% 3,1% 
Donderdag 97,1% 2,9% 
Vrijdag 97,6% 2,4% 
Zaterdag 97,3% 2,7% 
Zondag 92,8% 7,2% 

 

Figuur 27 toont aan dat Vlaamse controleartsen verhoudingsgewijs meer vervroegde 
werkhervattingen uitspreken dan hun Waalse collega’s. Controleartsen in Oost-Vlaanderen en 
Limburg spannen hier duidelijk de kroon. In Brussel en Luik leidt nauwelijks 1 controle op 100 tot een 
vervroegde werkhervatting. We zullen niet nalaten de betrokken controleartsen met deze resultaten 
te confronteren. 

 

Figuur 27: Vervoegde werkhervattingen volgens de woonplaats van de gecontroleerde ambtenaar (2013). 

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%



 
Ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2013 53 

Wanneer we nagaan voor welke diagnoses de controlearts iemand vervroegd aan het werk zet dan 
ziet men dat de arts het meest misbruik vaststelt bij afwezigheden wegens griep, stress, burn-out 
en spijsverteringsproblemen. 

 

 Diagnose 
 

OK 
 

NotOK 
 

Griep 95,96% 4,04% 
Stress 96,19% 3,81% 
Burn-Out 96,46% 3,54% 
Spijsvertering 96,46% 3,54% 
Neurologisch 96,93% 3,07% 
Cardiovasculair 96,94% 3,06% 
Ademhaling 97,14% 2,86% 
Locomotorisch 97,30% 2,70% 
Varia 97,53% 2,47% 

 

5.3. Controles arbeidsongevallen en beroepsziekten 
 

Sinds juli 201324 komen ook afwezigheden ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de 
weg van en naar het werk en een beroepsziekte in aanmerking voor een controle van de 
arbeidsgeschiktheid. 

Voor deze categorie voerden de artsen 1.380 controles uit. Ten opzichte van controles op 
afwezigheden wegens ziekte werd er een groter deel afwezigheden wegens arbeidsongeval als niet 
gerechtvaardigd beschouwd. 

 
Controleresultaten 
arbeidsongevallen 

2013 

Ok 96,01% 

Ok maar ingekort 2,61% 

Niet gerechtvaardigd 1,38% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Koninklijk besluit van 18 juni 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de afwezigheden van 
het overheidspersoneel (B.S. 1 juli 2013). 
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5.4. Arbitrageprocedures 
 

Terwijl gedurende de voorbije jaren gemiddeld zes op tien arbitrageprocedures gewonnen werden 
door de ambtenaar kregen de controleartsen in 2013 door de arts-scheidsrechter iets vaker gelijk 
dan de ambtenaar (16 tegen 14). 

 

Figuur 28: Aantal scheidsrechterlijke procedures volgens de winnende partij (2008 - 2013). 

 

5.5. Return on investment 
 

5.5.1. Teruggewonnen werkdagen 
 

Niettegenstaande er meer dan 10 000 controles minder werden uitgevoerd dan het jaar voordien 
zijn er toch meer controles (1 352 tegen 1 332) waarbij de controlearts beslist dat de afwezigheid 
ongerechtvaardigd is of dat de voorgeschreven afwezigheidsduur overdreven is.  

Ook het totaal aantal werkdagen dat door de controles gerecupereerd kon worden (6 492) stijgt 
met 8% tegenover 2012.  

Per controle waarbij de controlearts het niet eens was met de behandelende arts werden er   
gemiddeld 5,2 werkdagen teruggewonnen tegen 4,5 in 2012. 
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5.5.2. Financiële impact 
 

De gemiddelde kostprijs van een werkdag van een federale ambtenaar bedraagt 216 euro25 . Dit 
betekent dat de 1 308 416 verzuimdagen 282 617 856 euro hebben gekost. 

De controleartsen van hun kant hebben dan weer 6 492 werkdagen teruggewonnen door de 
gecontroleerde ambtenaren vervroegd aan het werk te stellen. Dit komt neer op 1 402 272 euro. 

In deze cijfers zit het ontradend effect die controles hebben op ziekteverzuim niet in. Mits er nooit 
een echte nulmeting is geweest, kunnen we dit dan ook niet precies berekenen. Ook de besparingen 
op het vlak van de bezoldiging wanneer ambtenaren gesanctioneerd worden als ze controles 
onmogelijk maken, is niet inbegrepen in deze cijfers. 

 

5.6. Overleg met het netwerk van HR-stafdirecteurs 
 

Gezien de globale kostprijs en de beperkte rechtstreekse doeltreffendheid van de controles (in 
nagenoeg 97 % van de controles wordt de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan bevestigd) vraagt 
het Rekenhof26 de regering om de in 2006 vastgelegde controlepercentages periodiek te herzien 
naargelang de evolutie van het ziekteverzuim en de controleresultaten.  

Naar aanleiding van dit rapport werkte Medex in samenwerking met de federale HR-
verantwoordelijken volgende voorstellen uit: 

Door de afwezigheden van 1 dag aan 20% (in plaats van 30%) te controleren en de afwezigheden 
van meerdere dagen aan 15% (in plaats van 20%) zouden er jaarlijks ongeveer 15 000 
controleopdrachten minder worden toegewezen aan de artsen. 

Om het preventief karakter van de medische controles te blijven garanderen, zullen we de 
resterende controleopdrachten doelgerichter moeten maken.  

Uit deze studie is nogmaals gebleken dat controleopdrachten die op vraag van de werkgever (ad 
hoc) aan de controleartsen opmerkelijk vaker tot een werkhervatting hebben geleid dan de 
opdrachten die gebaseerd waren op de afwezigheidsgeschiedenis van de afwezige ambtenaren 
(Bradfordfactor) of die door de applicatie werden aangemaakt (at random). 

Een wijziging van de verdeelsleutel in het voordeel van controleopdrachten op vraag van de 
werkgever zal dus tot meer werkhervattingen leiden indien de besturen hiervan oordeelkundig 
gebruik maken.  

 

 

                                                           
25 Dit bedrag werd ons meegedeeld door de FOD P&O en is minder dan in 2012 doordat veel oudere (en dus 
beter betaalde) ambtenaren met pensioen gingen. 
26 Zie auditverslag van mei 2013 betreffende het beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren. 
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Hiervoor zou het controlesysteem gewijzigd moeten worden zodat: 

a. 50% (in plaats van 10%) van de controleopdrachten worden aangemaakt op vraag van de 
werkgever (ad hoc), 30% (in plaats van 60%) op basis van de afwezigheidshistoriek 
(Bradfordfactor) en 20% (in plaats van 30%) worden willekeurig aangeduid door de 
informaticatoepassing (at random); 
 

b. wanneer bij een vorige controle de afwezigheid (gedeeltelijk) ongerechtvaardigd was of 
wanneer de controle niet kon worden uitgevoerd omwille van de ambtenaar, bij een 
volgende afwezigheid de kans op een controle verhoogd wordt door extra ‘punten’ toe te 
kennen aan de Bradfordscore; 
 

c. afwezigheden die langer duren dan 3 maanden buiten de berekening gehouden worden van 
de Bradfordfactor (aantal ziektedagen x (frequentie)²). Langdurig verzuim doet het belang 
van de frequentie verminderen terwijl net ambtenaren die vaak afwezig zijn de organisatie 
op de werkplek moeilijker maken. Die langdurige afwezigheden blijven natuurlijk 
controleerbaar doordat de werkgever steeds een controle kan aanvragen of doordat ze door 
de informaticatoepassing worden uitgekozen. 

Aan de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, werd gevraagd om dit op de agenda van de 
ministerraad te plaatsen. 
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6. Besluiten 
 

Verzuimgegevens 

In tegenstelling tot de privésector is het ziekteverzuim bij de federale administratie (6,88%) in 2013 
niet gestegen. 

De trends op het vlak van de verzuimgegevens die de voorbije jaren werden vastgesteld, worden 
meestal bevestigd: 

- Er wordt frequenter verzuimd (van 1,93 keer in 2012 naar 2,08 keer in 2013); 
- De gemiddelde afwezigheidsduur neemt af (van 8,27 dagen in 2012 naar 7,26 dagen in 

2013); 
- Het kort verzuim (afwezigheidsperiode van minder dan 1 maand) daalt; 
- Vrouwelijke ambtenaren verzuimen meer dan hun mannelijke collega’s; 
- Het verzuim neemt toe tot 60 jaar en wie daarna blijft werken, verzuimt weer minder; 
- Het verzuim neemt af naarmate het administratief niveau toeneemt; 
- Ambtenaren uit West-Vlaanderen verzuimen het minst en hun collega’s uit Henegouwen het 

meest. 

In de privésector verzuimen personeelsleden minder vaak, maar is de gemiddelde duur langer; in 
tegenstelling tot bij de federale overheid stijgt de duur ook. Wat het kort verzuim betreft, zijn de 
conclusies voor de privésector minder eenduidig (naargelang de bron is er sprake van een daling of 
een stijging). De tendensen wat de leeftijd en het geslacht betreft, zijn gelijkaardig, maar opvallend 
is dat in de privésector 60-plussers dan weer meer verzuimen dan hun jongere collega’s. 

Meer dan de helft (53,17%) van de federale ambtenaren meldde zich hoogstens één keer ziek. Dat is 
ongeveer een status quo ten opzichte van 2012 (52,90%). In vergelijking met vorig jaar zijn er dan 
wel weer minder ambtenaren die nooit verzuimen (31,37% in 2013 ten opzichte van 32,19% in 
2012), maar er zijn er ook minder die vijf keer of meer verzuimen. 

Medische verzuimoorzaken 

Hoewel er meer attesten ontvangen werden wegens locomotorische problemen en aandoeningen 
van het ademhalingsstelsel worden er meer werkdagen niet gepresteerd door stressgerelateerde 
aandoeningen omdat de gemiddelde afwezigheidsduur in deze diagnosegroep gevoelig hoger ligt. 
Op de tweede plaats vinden we de locomotorische aandoeningen. Samen zijn stressgerelateerde en 
locomotorische aandoeningen sinds 2010 goed voor de helft van de totale afwezigheidsduur. 

Binnen de groep van stressgerelateerde aandoeningen is burn-out gedurende de bestudeerde 
periode (2008 - 2013) aan een gestage opmars bezig. Er zijn verhoudingsgewijs meer vrouwen door 
deze aandoening getroffen, maar mannen blijven gemiddeld wel langer thuis. Dit laatste is ook het 
geval voor ambtenaren van niveau A, de categorie waarbij de mannen meer vertegenwoordigd zijn. 
Deze evolutie is toch eerder verontrustend. Dit doet bedenkingen rijzen, niet alleen over het welzijn 
op het werk, maar ook over de maatregelen inzake preventie en het vroegtijdig opsporen van burn-
out. 
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Controleresultaten 

Er werden bijna een vijfde minder controles uitgevoerd in 2013 (47 124) omdat Medex door de 
opgelegde federale overheidsbesparingen moest bezuinigen. Toch werden er een kwart meer 
ambtenaren vóór het verstrijken van de voorgeschreven afwezigheidsduur aan het werk gezet, 
namelijk 3,11%. Zo werden er dus ook meer werkdagen teruggewonnen (6 492).   

77% van de controles werden uitgevoerd op de verblijfplaats van de ambtenaar; 15 % werd 
opgeroepen op het kabinet van de controlearts; 8% kon niet worden uitgevoerd omdat de 
ambtenaar zich nooit aanbood op het kabinet. 3% van deze laatste groep gaf een reden op; 5 % gaf 
nooit een reden op. We stellen vast dat meer en meer ambtenaren geen reden opgeven en zich dus 
zo onttrekken aan een controle. Hier is dus een taak weggelegd voor de besturen om dit fenomeen 
terug te dringen.  

Enkele vaststellingen: 

- Controles die door de werkgever aangevraagd worden, zijn het meest efficiënt;  
- Mannelijke ambtenaren zijn volgens de controleartsen meer dan hun vrouwelijke collega’s 

langer ziek dan nodig; 
- Jongere ambtenaren zijn vaker onterecht ziek; 
- De kans op een vervroegde werkhervatting stijgt naarmate het administratief niveau 

afneemt; 
- Controleartsen stelden het meest misbruik vast bij afwezigheden wegens griep, stress, burn-

out en spijsverteringsproblemen. 

In 2013 waren er dubbel zo veel scheidsrechterlijke procedures als in 2012. De ambtenaren (14) 
kregen bijna even vaak gelijk van de arts-scheidsrechter als de controleartsen (16). 

Toekomstig ziekteverzuimbeleid 

Medex startte zoals vorig jaar beloofd een overleg op met de federale HR-directeurs. De voorstellen 
die daaruit voortvloeiden werden overgemaakt aan de minister van Volksgezondheid, Laurette 
Onkelinx. Medex heeft alvast gevraagd deze voorstellen op de agenda van de ministerraad te 
plaatsen. 

Van zodra Medex de instructies van de beleidsverantwoordelijken ontvangt om het aantal 
controleopdrachten enerzijds te verminderen en anderzijds doeltreffender te maken, zal ze deze zo 
snel mogelijk in de praktijk omzetten. 
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Bijlage 1: Verdeling van de federale 
ambtenarenpopulatie 

a. Volgens geslacht 

 
b. Volgens leeftijd 

 
 

c. Volgens leeftijd en geslacht 

 

54,72% 45,28% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

V M

2,3% 7,6% 10,2% 10,9% 13,4% 14,0% 16,6% 17,2% 7,8% 
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%

[20 25[ [25 30[ [30 35[ [35 40[ [40 45[ [45 50[ [50 55[ [55 60[ [60 65[

1,42% 
4,60% 5,92% 5,97% 7,55% 7,87% 9,22% 8,81% 3,37% 0,92% 

3,01% 

4,29% 4,90% 

5,84% 6,15% 

7,36% 8,39% 

4,41% 

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%

[20 25[ [25 30[ [30 35[ [35 40[ [40 45[ [45 50[ [50 55[ [55 60[ [60 65[

V M



Ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2013 

 60 

 
d. Volgens administratief niveau 

 
 

e. Volgens administratief niveau en geslacht 

 
 

f. Volgens administratief niveau en leeftijd 
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g. Volgens statuut 

 
 

h. Volgens statuut en leeftijd 

 
 

i. Volgens statuut, geslacht en leeftijd  
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j. Volgens woonplaats 
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Bijlage 2. Definities 
 
 

TERMEN DEFINITIES 

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. 

Aantal ziektemeldingen Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes van één of meerdere 
dagen. 

Een afwezigheid die gestart is in 2012 en voortduurt in 2013 telt dus 
niet mee voor het aantal ziektemeldingen in 2013. 
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). 

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. 

Aantal afwezigheden 1 dag Aantal afwezigheden waarvan de duur beperkt is tot 1 dag. 

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

Aantal afwezigheden voor 
meerdere dagen 

Aantal afwezigheden waarvan de duur meerdere dagen bedraagt. 

Percentage afwezigheden voor 
meerdere dagen 

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

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

Percentage ziekteverzuim Aantal verzuimdagen x 100 gedeeld door het product van het aantal 
VTE’s en het aantal te presteren dagen voor een VTE.  
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Gemiddelde frequentie Aantal ziektemeldingen in de bestudeerde periode gedeeld door het 
gemiddeld aantal personeelsleden (nulverzuimers inbegrepen) in de 
bestudeerde periode. 

Gemiddelde duur per 
afwezigheid 

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

Gemiddelde duur per verzuimer Aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 
aantal verzuimers in die periode 

Gemiddelde afwezigheidsduur 
per ambtenaar 

Aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 
aantal medewerkers in die periode 
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