
1

Ziekteverzuim in  
zorg en welzijn 2022

Noord-Brabant - maart 2022
Met deze publicatie geeft Transvorm meer inzicht  

in het ziekteverzuim in zorg en welzijn. Diverse 

factoren, waaronder de vergrijzing van de beroeps-

bevolking en recent de COVID-19-pandemie, zorgen 

ervoor dat het verzuimpercentage in de sector zorg 

en welzijn al jaren structureel toeneemt.  
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Verzuimontwikkeling in Nederland 
In deze publicatie presenteren we belangrijke feiten en trends over ziekteverzuim 

in zorg en welzijn. We gaan hierbij alleen in op landelijke ontwikkelingen, omdat 

exacte cijfers voor de arbeidsmarktregio Noord-Brabant ontbreken. De landelijke 

ontwikkelingen geven wel een goed beeld van de uitdagingen die ook in Noord-

Brabant spelen. 

Om in kaart te brengen hoe de verzuimcijfers zich ontwikkelen voor de sector 

zorg en welzijn, maken we gebruik van twee bronnen. De data van CBS geven de 

ontwikkelingen in het verzuim weer voor de sector zorg en welzijn. Ze kunnen worden 

vergeleken met de verzuimcijfers voor alle bedrijfstakken in Nederland. Daarnaast maken 

we gebruik van de cijfers van Vernet. Deze cijfers gaan alleen over de zorg en geven 

aanvullende informatie over meldingsfrequentie, verzuim naar duurklassen en leeftijd. 

Het ziekteverzuim in de sector stijgt al jaren. Cijfers van het CBS laten zien dat 

6,3% van de medewerkers in zorg en welzijn verzuimde in het derde kwartaal van 

2021. Hiermee ligt het verzuim in de zorgsector aanzienlijk hoger dan in andere 

bedrijfstakken. Het gemiddelde verzuim van medewerkers in alle bedrijfstakken lag in 

het derde kwartaal van 2021 op 4,6% (bron: CBS). Ook de cijfers van Vernet vertonen 

een stijging in het verzuimpercentage in de zorg. In het derde kwartaal van 2021 komt 

het verzuimpercentage op 6,55%. In hetzelfde kwartaal in 2020 was dit nog 5,95%. 

Omgerekend gaat het hier dagelijks om gemiddeld 63.000 medewerkers in de zorg die 

niet inzetbaar waren in het derde kwartaal van 2021 (bron: Vernet).

Figuur 1:  Verzuimontwikkeling zorgbreed in Nederland. Bron: Vernet.

De groene lijn in figuur 1 toont het verzuim per kwartaal en geeft aan hoeveel 

medewerkers er gemiddeld ziek waren per honderd medewerkers. De cijfers fluctueren 

onder invloed van de seizoenen. Wanneer we kijken naar de verzuimcijfers vóór de 

uitbraak van de COVID-19-pandemie, dan zien we dat het verzuim in kwartaal 1 meestal 

hoog is onder invloed van het griepseizoen. Kwartaal 3 heeft in de regel het laagste 

verzuim. Dit zien we ook terug in 2021, in kwartaal 3 is minder verzuim dan in kwartaal 1. 

Zorgelijk is dat het verzuim in kwartaal 3 van 2021 bijna gelijk is aan dat van kwartaal 1 

van 2019. Een trendbreuk als gevolg van COVID-19. Daarom is de verwachting dat het 

verzuim in kwartaal 4 van 2021 en kwartaal 1 van 2022 nog veel hoger gaat uitvallen.  

Door het voortschrijdend verzuim te berekenen1, sluiten we de seizoensinvloeden 

uit, waardoor we de structurele ontwikkeling van verzuim kunnen volgen door de tijd 

heen. De oranje lijn in figuur 1 toont het voortschrijdend verzuim. Dit voortschrijdend 

verzuim stijgt structureel sinds 2017, met een lichte daling in 2019, en komt in het 

derde kwartaal van 2021 uit op 7,13%.

1  Het voortschrijdend verzuim wordt berekend door een gemiddelde te nemen van een periode, en daarbij de 
‘oudste’ data weg te halen, en de ‘nieuwste’ toe te voegen. Zo hebben voortschrijdende jaarcijfers steeds betrekking 
op een periode van vier aaneengesloten kwartalen. Steeds wordt het ‘oudste’ kwartaal weggelaten en het 
‘nieuwste’ kwartaal toegevoegd.
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https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/ziekteverzuim
https://www.vernet.nl/wp-content/uploads/2021/10/20211028-Persbericht-Langdurig-verzuim-in-zorgsector-loopt-verder-op.pdf
https://www.vernet.nl/wp-content/uploads/2021/10/20211028-Persbericht-Langdurig-verzuim-in-zorgsector-loopt-verder-op.pdf
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Verzuimontwikkeling naar duurklasse 
Een verzuimgeval kan worden ingedeeld in één van de vier duurklassen:

•  Kortdurend verzuim: 1 t/m 14 dagen 

•  Middellang verzuim: 15 t/m 91 dagen

•  Lang verzuim: 92 t/m 365 dagen

•  Extra lang verzuim: 366 t/m 730 dagen

De totale lengte van het verzuim bepaalt de indeling, en loopt van de eerste verzuim-

dag tot en met de hersteldatum of de einddatum van de verslagperiode. Een verzuim-

geval kan slechts in één duurklasse worden ingedeeld en kan maximaal 730 dagen 

duren.

Figuur 2 laat de ontwikkeling van verzuim naar duurklassen zien. Het hoge verzuim-

percentage in de zorgsector wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het lang-

durig verzuim. Dat is gegroeid van 2,9% in het derde kwartaal van 2020 naar 3,31% in 

het derde kwartaal van 2021. De stijging valt samen met de COVID-19-pandemie. Dat 

wil niet zeggen dat deze stijging door de pandemie verklaard kan worden. De oorzaken 

zijn niet bekend. De overige duurklassen blijven stabiel (bron: Vernet). 

Figuur 2:  Ontwikkeling verzuimpercentage naar duurklasse in de zorgsector in Nederland. Bron: Vernet.

Leeftijd
In alle leeftijdsklassen neemt het verzuimpercentage toe, waarbij de toename in de 

leeftijdsklassen 25 jaar en jonger, en 46 t/m 55 jaar het grootste is ten opzichte van het 

voortschrijdend jaar 2019-2020 (figuur 3). Het hoogste verzuimpercentage is net als in 

andere jaren te vinden bij de leeftijdscategorie 56 jaar en ouder. Oudere medewerkers 

verzuimen niet vaker, maar wanneer medewerkers ouder worden, is de kans groter dat 

zij langer verzuimen. Mogelijk hangt dit samen met klachten die op latere leeftijd meer 

voorkomen zoals slijtages, heupklachten, en/of hart- en vaatklachten. Die klachten zijn 

vaak niet gemakkelijk te genezen of te verminderen, waardoor oudere medewerkers 

langer uit de running zijn dan jongere medewerkers (bron: CBS, 2016). Dat ouderen niet 

vaker verzuimen zien we terug in de meldingsfrequentie (figuur 4).

Figuur 3:  Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse per voortschrijdend jaar. Bron: Vernet, 2021.

De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers zich gemiddeld per periode 

ziekmelden, en deze is gedaald bij alle leeftijdsklassen. Een stijgend verzuimpercentage 

in combinatie met een lagere meldingsfrequentie wijst er op dat het langdurig verzuim 

toeneemt. Bij toename van het langdurig verzuim, blijven er minder medewerkers over 

die zich ziek kunnen melden, waardoor de meldingsfrequentie afneemt.
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https://www.vernet.nl/wp-content/uploads/2021/10/20211028-Persbericht-Langdurig-verzuim-in-zorgsector-loopt-verder-op.pdf
https://www.vernet.nl/wp-content/uploads/2021/10/20211028-Persbericht-Langdurig-verzuim-in-zorgsector-loopt-verder-op.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/42/langdurig-verzuim-door-ziekte-bij-oudere-werknemers
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Figuur 4:  Meldingsfrequentie naar leeftijdsklasse per voortschrijdend jaar. Bron: Vernet, 2021.

Verzuimontwikkeling naar branches 
Het stijgende verzuim zien we terug in alle branches van zorg en welzijn, en ligt al 

jaren structureel boven het verzuimpercentage van alle economische activiteiten. 

Het hoogste verzuimpercentage zien we bij de verpleging, verzorging en thuiszorg, 

gevolgd door de gehandicaptenzorg. De GGZ laat een lichte daling zien in het derde 

kwartaal van 2020, maar daarna stijgt het verzuim weer. 

Figuur 5:  Ontwikkeling verzuimpercentage zorg per branche in Nederland,  

2016 kwartaal 3 -2021 kwartaal 3. Bron: AZW / CBS, 2021.

De meldingsfrequentie is in alle branches lager dan het voorgaande voortschrijdende 

jaar. De laagste meldingsfrequentie zien we in de gehandicaptenzorg. 

Figuur 6:  Meldingsfrequentie per branche in Nederland. Bron: Vernet/Arbeidsmarkt in Beeld, 

2021 bewerkt door Transvorm.

Oorzaken van verzuim
Wat zijn de oorzaken van het structureel toenemende verzuim? Het is lastig om daar 

de vinger op te leggen. Uit de cijfers blijkt dat de vergrijzende beroepsbevolking een 

deel van het structureel toenemende verzuim kan verklaren; oudere medewerkers 

verzuimen langer dan jongere medewerkers.

Ook draagt de COVID-19-pandemie bij aan de recente stijging van het verzuim. 

Zorgmedewerkers hebben zelf te maken met uitval door besmetting met COVID-19. 

Zo laat een onderzoek onder ruim 8000 zorgmedewerkers zien dat 18% van hen in 

2020 besmet is geweest met COVID-19. In de VVT-sector was het percentage besmette 

medewerkers het hoogst met 22%. Bijna de helft van de besmette zorgmedewerkers 

geeft aan langdurige klachten te hebben overgehouden. 
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Zorgmedewerkers hebben ook te maken met mentale klachten die gerelateerd 

kunnen worden aan de pandemie. Maar liefst 81% van de medewerkers piekert over de 

gevolgen van COVID-19 (bron: IZZ, Monitor gezond werken in de zorg 2021). Bovendien 

ervaren medewerkers het werk in de zorg als meer belastend tijdens de pandemie. 

Internationaal onderzoek onder ruim 9500 medewerkers in de zorg toont aan dat 

een meerderheid van de zorgmedewerkers tijdens de pandemie te maken heeft met 

angstklachten (59,8%), milde depressieve klachten (57,3%) en burn-out gerelateerde 

klachten (70,9%) (bron: Smallwood et al, 2020).  

 

Een onderzoek in Nederland onder verplegend en verzorgend personeel in de VVT-sector 

laat zien dat het zorgpersoneel een hoog niveau van werkgerelateerde stress ervaart.  

74% van de ruim 2900 respondenten geeft aan een grote mate van mentale druk te 

ervaren door COVID-19. Ongeveer de helft van deze respondenten ervaarden druk om 

zonder adequate bescherming te werken (bron: Kruse, et al, 2020). Ook worden gevoelens 

van eenzaamheid en sociale isolatie ervaren door zorgmedewerkers (bron: Vroege & van 

den Broek, 2020). Deze mentale klachten zorgen voor een verhoogd risico op verzuim. 

Wanneer we kijken naar de oorzaken van verzuim volgens de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden (bron: NEA, 2020), dan valt op dat in 2020 26% van het verzuim 

in de sector zorg en welzijn werkgerelateerd is. Oftewel 26% van het verzuim wordt 

geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door (omstandigheden in) het werk. Van de groep 

medewerkers die te maken heeft met werkgerelateerd verzuim, zien we dat werkdruk 

en werkstress (30%) het meest genoemd worden als oorzaak van verzuim, gevolgd 

door fysiek belastend werk (20%). 

Aanpak van verzuim 
Door de COVID-19-pandemie ligt het structureel stijgende verzuim onder een 

vergrootglas. Tijdens de pandemie was en is er veel aandacht voor mentale 

ondersteuning voor zorgprofessionals in zorgorganisaties. Ook online zijn er 

verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor zorgprofessionals. 

De uitdaging is om structureel ondersteuning te bieden en aandacht voor mentale 

gezondheid in te bedden in het reguliere werk. Denk hierbij aan de mogelijkheden 

om met collega’s te praten, het aanbieden van individuele psychologische 

ondersteuning, peersupport en/of een bedrijfsopvangteam. Het is hierbij van belang 

dat zorgprofessionals goed worden geïnformeerd over het omgaan met ingrijpende 

gebeurtenissen en dat zij herhaaldelijk worden gewezen op de mogelijkheden en de 

noodzaak voor ondersteuning (bron: whitepaper onderzoekscoalitie, 2021). 

Het aanpakken van werkdruk is belangrijk, want het is de meest genoemde oorzaak van 

werkgerelateerd verzuim in de zorg- en welzijnssector. 42,5% van de medewerkers in 

zorg en welzijn ervaart een (veel) te hoge werkdruk (bron: CBS/Statline, 2021).

Samengevat 
Het verzuim in de sector zorg en welzijn stijgt al jaren structureel. Een deel 

van de structurele stijging kan worden verklaard door de vergrijzing van 

de beroepsbevolking; oudere medewerkers verzuimen langer dan jongere 

medewerkers. Ook zien we dat de COVID-19 pandemie bijdraagt aan de 

recente stijging van het verzuim. Wanneer we kijken naar het onderscheid in 

werkgerelateerd en niet-werkgerelateerd verzuim, dan is het grootste gedeelte 

van het verzuim niet-werkgerelateerd. Het werkgerelateerd verzuim wordt vooral 

veroorzaakt door een hoge ervaren werkdruk, werkstress en fysiek belastend werk. 

Voorbeelden online hulpmiddelen
Sterk in je werk

Transvorm Loopbaan Portal

Vitaliteit in Kaart 

Stap op 1

Steunpunt coronazorgen

Trimbos-instituut

https://www.izz.nl/monitor-gezond-werken-de-zorg
https://gpsych.bmj.com/content/34/5/e100577
https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Long-Term-Care-situation-in-the-Netherlands-25-May-2020-1.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33501979/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33501979/
https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2021/04/NEA-2020-Eerste-Resultaten.pdf
https://www.vernet.nl/wp-content/uploads/2021/02/whitepaper-covid-19-als-vergrootglas-en-versneller-voor-gezond-werken-in-de-zorg.pdf
https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/dataset/24126NED/table?ts=1640617071966
https://www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching/
https://www.transvormloopbaanportal.nl/
https://www.vitaliteitinkaart.nl/login
https://www.stapop1.nl/
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ik-werk-in-zorg
https://www.trimbos.nl/kennis/corona/mentale-gezondheid
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Volgens verschillende wetenschappelijke modellen ervaren medewerkers werkdruk als 

ze onvoldoende hulpbronnen ter beschikking hebben om met de eisen die het werk 

aan hen stelt om te kunnen gaan. Voorbeelden van eisen zijn de hoeveelheid werk 

die je in een bepaalde tijd moet doen en/of de mate waarin het werk emotioneel of 

mentaal belastend is (bron: Kroon et al, 2019)2. Er zijn drie categorieën van interventies 

om werkdruk aan te pakken:

1.  Curatieve interventies: interventies op het moment dat medewerkers klachten 

hebben als gevolg van een te hoge werkdruk en hiervan moeten herstellen. 

2.  Interventies gericht op adaptatie: interventies om medewerkers weerbaarder 

te maken en te leren omgaan met de werkdruk op de werkvloer. Denk hierbij aan 

het inzetten op positieve gevoelens, persoonlijke behoeften en sterke punten 

van medewerkers. Ook voldoende beweging en nachtrust, gezonde voeding en 

ontspanning kunnen bijdragen aan de draagkracht van medewerkers.

3.  Preventieve interventies: interventies om factoren die werkdruk veroorzaken te 

verminderen of aan te passen. Aandacht kan hierbij uitgaan naar het vergroten van 

hulpbronnen in het werk zoals sociale steun door collega’s en leidinggevenden, 

inspraak, het vergroten van autonomie.

2 Kroon, B., Meyers, C., & van Woerkom, M. (2019). Het verlagen van werkdruk door de inzet van positieve 
interventies. Gedrag & Organisatie, 32(4).

In de praktijk zien we dat veel organisaties beleid vooral richten op curatieve 

interventies. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar 

werkdrukinterventies blijkt dat het inzetten op preventieve interventies, in 

combinatie met het versterken van de weerbaarheid van medewerkers, het meest 

effectief is (bron: Kroon et al, 2019).

 

Tot slot is het goed om te benoemen dat ook fysiek belastende 

arbeidsomstandigheden veel genoemd worden als oorzaak van werkgerelateerd 

verzuim. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden weten we dat 39% 

van de medewerkers in zorg en welzijn vindt dat er voldoende maatregelen 

op dit vlak worden genomen. 17,6% vindt dat er meer maatregelen nodig zijn. 

Belangrijk hierbij is dat de aanwezigheid van maatregelen nog niet wil zeggen dat 

medewerkers hier ook actief gebruik van maken. 

Arbeidsmarkt in Beeld
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan contact op met beleidsadviseur/-

onderzoeker Monique Veld via m.veld@transvorm.org. 

Voor andere themapublicaties en meer gedetailleerde informatie over 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn kunt u ook ons 

arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld raadplegen. 

Conclusie
Met deze publicatie wil Transvorm meer inzicht geven in het ziekteverzuim in zorg en 

welzijn. Het verzuimpercentage in de sector zorg en welzijn neemt al jaren structureel 

toe. Diverse factoren lijken invloed te hebben op dit verzuim, waaronder de vergrijzing 

van de beroepsbevolking en recent de COVID-19-pandemie. Deze oorzaken van 

verzuim zijn lastig of niet te beïnvloeden door organisaties en beleidsmakers, met als 

gevolg dat het verzuim naar verwachting ook de komende tijd hoog zal blijven. Dit wil 

niet zeggen dat beleidsmakers niet moeten investeren in het voorkomen van verzuim. 

Juist nu is het van belang om in te zetten op een preventieve aanpak van verzuim, door 

aandacht te blijven houden voor de fysieke arbeidsomstandigheden en het aanpakken 

van de werkdruk.

mailto:m.veld@transvorm.org
https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/

