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Checklist ziekmeldingsgesprek 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Bedenk welke informatie noodzakelijk is voor de 
verzuimregistratie. Hou desnoods de checklist registreren van verzuim bij de hand op het 
moment dat er een ziekmelding binnenkomt.  

• Vraag naar de aard van het verzuim. Waarom komt de werknemer niet naar het 
werk? De werknemer hoeft niet in details te treden omtrent de mogelijke medische 
oorzaken. Dit soort vertrouwelijke informatie mag alleen de bedrijfsarts inwinnen. 

• Informeer naar de situatie: hoe gaat het nu? Dit is niet in alle situaties van 
toepassing. Bij een griepje zal de situatie doorgaans wel duidelijk zijn. Maar heeft de 
werknemer een been gebroken, dan is het verstandig om in ieder geval te 
informeren. 

• Hiermee samenhangend is het verstandig om te vragen naar de vermoedelijke duur 
van het verzuim. 

• Het kan ook van belang zijn om te vragen naar manieren waarop de werknemer 
probeert de situatie te verbeteren. Is hij/zij al naar de huisarts geweest? 

• Informeer naar de organisatorische consequenties van het verzuim. Het kan van 
belang zijn om bijvoorbeeld een vervanger aan te wijzen. Liggen er nog spoedzaken 
die onmiddellijke aandacht behoeven? Help mee met het zoeken naar oplossingen 
voor zover mogelijk. 

• Geef aan wat de vervolgactie is. Moet de werknemer contact opnemen met de direct 
leidinggevende? Wanneer is deze bereikbaar? 

• Vat het gesprek kort samen, zodat de werknemer zeker weet dat de informatie goed 
is overgekomen. Niets is zo vervelend voor een zieke als steeds dezelfde vragen te 
moeten beantwoorden. 

• Vergeet niet de informatie te noteren voor de direct leidinggevende, zodat deze 
enigszins geïnformeerd is wanneer hij/zij zelf nabelt. 

• Toon te allen tijde oprecht medeleven en interesse. Stuur een bloemetje of een kaart 
wanneer de vermoedelijke duur van het verzuim langer zal duren. 

• Hou collega�s op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Vraag ook aan hen 
om eens iets van zich te laten horen wanneer de zieke collega dit op prijs stelt. 
 
 
Bekijk ook eens de tool Ziekteverzuimbegeleiding met sjablonen voor correcte en 
tijdige afhandeling van ziekteverzuim. 
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