
Registratie ziek- en  
aanverwante meldingen 

In de huidige situatie rondom het coronavirus ontstaat er soms twijfel over de 

juiste wijze van het registreren van ziekmeldingen. Hier kunnen we duidelijk over 

zijn: u meldt uw werknemer alleen ziek als hij of zij niet in staat is te werken door 

(lichamelijke) klachten. In deze tabel beschrijven we verschillende situaties en de 

bijbehorende manier van registreren.

Situatie Mogelijk gevolg Registratie 

1.   Werknemer is ziek en niet in 
staat om te werken.

Ziekmelden en contact 
onderhouden. Zodra 
klachten voorbij zijn, 
hersteld melden en aan  
het (thuis) werk.

Ziekmelding in Verzuimsignaal, 
reguliere Wet Verbetering 
Poortwachter volgen.

2.   Werknemer was al ziek gemeld 
én valt onder een risicogroep 
(bijv. in opbouw) 

Preventief thuis tot nader 
bericht. Leidinggevende 
houdt frequent contact. 

Geen wijziging in  
Verzuimsignaal, (was 
immers al ziekgemeld) wel 
loondoorbetaling alsof 
werknemer nog aan het 
re-integreren is. Wet verbetering 
Poortwachter volgen. 

3.   Werknemer heeft geen 
klachten, valt niet in een 
risicogroep, is werkzaam in 
een kritiek beroep, maar wil 
preventief thuisblijven of  
heeft geen kinderopvang.

Overleg tussen werknemer 
en werkgever over 
mogelijke opname verlof. 

Geen ziekmelding. Alleen in 
overleg met werkgever en na 
akkoord werkgever kan de 
werknemer verlof opnemen 
(betaald of onbetaald). 

4.   Werknemer is niet ziek of 
griep achtig en zou kunnen 
(thuis)werken, maar de 
kinderopvang is gesloten  
en er is (nog) geen  
kinder opvang geregeld.

Werknemer kan verlof 
opnemen. 

Geen ziekmelding. Eerste dag 
calamiteitenverlof en daarna 
thuiswerken. Als dat niet 
mogelijk is, daarna ‘snipperen’, 
vakantie opnemen of onbetaald 
verlof. 

5.   Werknemer heeft milde 
klachten en zou anders aan 
het werk gegaan zijn.

Preventief thuis, 
 leidinggevende houdt 
frequent contact. 

Geen ziekmelding, wel 
loondoorbetaling. Indien 
mogelijk thuiswerken. 



Situatie Mogelijk gevolg Registratie 

6.   Gezinslid van werknemer is 
ziek waardoor werknemer in 
verplichte quarantaine moet.

Preventief thuis, 
 leidinggevende houdt 
frequent contact. 

Geen ziekmelding, wel loon door-
betaling. Thuiswerken indien 
mogelijk. Anders betaald verlof. 

7.   Gezinslid (kind of partner) 
van werknemer is dusdanig 
ziek dat verzorging door 
werknemer noodzakelijk is.

Preventief thuis, 
 leidinggevende houdt 
frequent contact 

Geen ziekmelding. Zorgverlof of 
(on)betaald verlof aanvragen bij 
werkgever. 

8.   Werknemer valt onder een 
risico groep coronabesmetting 
(zoals bijvoorbeeld 60+), maar 
was gewoon aan het werk.

Preventief thuis tot nader 
bericht. Leidinggevende 
houdt frequent contact. 

Geen ziekmelding, wel 
loondoorbetaling. 

• Let op: wanneer u gezonde werknemers ziek meldt bij de arbodienst en/of op de 
verzuimverzekering, wordt dit gezien als fraude. Dit heeft mogelijk zeer ernstige consequenties 
voor uw onderneming. Daarnaast wordt er ten onrechte tijd besteed aan consulten ten koste 
van mensen die het consult nodig hebben. 

• Zieke werknemers vallen niet onder de werktijdverkorting regeling. Dit is voor een aantal 
werkgevers mogelijk aanleiding geweest om hun zieke werknemer(s) niet aan te melden.  
Een van de gevaren hiervan is dat er geen adequate verzuimbegeleiding start. Bij langdurig 
verzuim leidt dit mogelijk tot loonsancties. 

Meldt uw werknemer dus alleen ziek als diegene door (lichamelijke) klachten niet in staat is  
te werken. Heeft u geen of minder werk voor uw werknemer(s)? Doe dan een beroep op het 
noodpakket maatregelen van de overheid zoals de NOW. 

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met uw werkvermogenspecialist of een mail sturen naar  
info@meijersvitaal.nl

Gebruikte bronnen: RIVM.nl, rijksoverheid.nl, Autoriteitpersoonsgegevens.nl
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