
Wat mag u wel of niet vragen en vastleggen in 
het kader van de privacy van een (zieke)  
medewerker? In dit document vindt u de  
handvaten bij verzuim, op basis van het  
document “De zieke medewerker” van  
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat mag u als werkgever vragen aan de zieke 
medewerker (bij de ziekmelding)?

Een werkgever mag, als een medewerker zich ziek 
meldt, de volgende gegevens vragen en 
registreren:

• Het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
• De vermoedelijke duur van het verzuim;
• De lopende afspraken;  
• Werkzaamheden die overgenomen moeten 

worden;
• Of de medewerker onder een van de vangnet-

bepalingen van de Ziektewet valt (maar niet 
onder welke vangnetbepaling);

• Of de ziekte verband houdt met een  
arbeidsongeval;

• Of er sprake is van een verkeersongeval 
waarbij een eventueel aansprakelijke derde 
betrokken is, in verband met het verhalen van 
loonkosten op deze derde (regres).

Wat mag u als werkgever NIET vragen aan de zieke 
medewerker? 

Als werkgever mag u niet vragen naar de aard en/of de 
oorzaak van ziekte en ook niet naar de beperkingen 
en mogelijkheden van de medewerker. Het vastleggen 
is voorbehouden aan de bedrijfsarts. 

Vaak informeert een medewerker de werkgever 
over wat er aan de hand is. Let er dan op dat deze 
informatie niet vastgelegd wordt. Ook niet als de 
medewerker deze gegevens vrijwillig verstrekt of als 
hij hiervoor toestemming geeft. 

Voor sommige medewerkers heeft u geen 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte omdat zij 
onder het zogenaamde Vangnet Ziektewet vallen van 
het UWV. Voor u als werkgever is het belangrijk om te 
weten of de medewerker onder een vangnet valt. U 
mag niet vragen onder welk vangnet de medewerker 
valt (denk bij een vangnet aan: zwangerschap, 
bevalling, orgaandonatie, compenstatieregeling 
ouderen en no-risk polis). 

Welke gegevens mag de bedrijfsarts met u delen?
Welke informatie mag de werkgever verwerken?  

Een bedrijfsarts mag bij ziekteverzuimbegeleiding 
alleen informatie verschaffen aan een werkgever 
als dit nodig is om een beslissing te nemen over 
loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en 
re-integratie. De bedrijfsarts verstrekt de volgende 
gegevens:

• De werkzaamheden waartoe de medewerker 
niet meer of nog wel in staat is (functionele 
beperkingen, restmogelijkheden en implicaties 
voor het soort werk dat de medewerker nog kan 
doen);

• De verwachte duur van het verzuim;
• De mate van arbeidsongeschiktheid van de 

medewerker;
• Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen 

of interventies die de werkgever voor de  
re- integratie moet treffen.

De bovenstaande gegevens mag u als werkgever pas 
verwerken of vastleggen wanneer de bedrijfsarts die 
gegevens verstrekt heeft.

De casemanagers van Fizie mogen hetzelfde vragen 
en vastleggen als werkgevers. De casemanager kan 
vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim
en de lopende afspraken en werkzaamheden. De 
bedrijfsarts kan een advies geven over de functionele 
beperkingen of mogelijkheden, wat deze betekenen 
voor het soort werk dat de medewerker nog kan doen 
en eventuele noodzakelijke aanpassingen.

Als werkgever mag u pas informatie over de 
beperkingen en mogelijkheden vastleggen nadat 
de medewerker bij de bedrijfsarts is geweest. 
Voorbeelden: de medewerker is beperkt in bukken, 
torderen, langdurig staan, langdurig zitten, tillen, 
grijpen, vastpakken, dragen, knielen, hurken, duwen 
en reiken, knikken, linksom of rechtsom kijken, 
concentreren, verdelen van aandacht, omgaan met 
conflicten etc.
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Welke gegevens mag de bedrijfsarts niet aan de werkgever 
verstrekken?

• Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijn- 
aanduidingen;

• Eigen waarnemingen over de gezondheidstoestanden van 
de medewerker;

• Informatie over therapieën;
• Afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders;
• Problemen uit het verleden of in de privésfeer.

Niet Wel
Aard van de behandeling De behandeling is adequaat
Benoemen van aandoening De verzuimoorzaak is medisch
Chemotherapie Gerichte behandeling
Familieomstandigheden Omstandigheden
Fysiotherapeut Behandelaar
Gedragscognitief Maatwerktraining
Geopereerd aan... Gerichte behandeling, waardoor op korte termijn 

geen mogelijkheden tot re-integratie bestaan
Hartklachten Aandoening waardoor energetische beperkingen
Hartrevalidatie Medewerker werkt actief aan zijn herstel  
Rugklachten Beperkingen bij bukken, tillen en dragen, duwen en 

trekken (e.d.)
Ruzie met baas of collega Verstoorde arbeidsverhouding
Stappen in werkhervatting Concreet werkhervattingsschema met data, uren en 

aard van werk (of beperkingen)
Werkgever kent de ziekte De werkgever is door medewerker op de hoogte 

gesteld van de aandoening en het beloop, of ‘‘zoals 
de medewerker u reeds heeft verteld.’’ 

De bedrijfsarts koppelt de informatie over de beperkingen volgens de onder-
staande voorbeelden aan u terug.

Welke gegevens mag u als werkgever vastleggen?

• Gegevens die u heeft gekregen van de bedrijfsarts of arbodienst;
• Gegevens over hoe vaak en hoe lang een medewerker ziek is ten behoeve van  

de loondoorbetaling en het maken van verzuimoverzichten. 

Bij overtreding van administratieve verplichtingen onder de AVG: 

• Boete van 10 miljoen euro of;
• 2% van de wereldwijde jaaromzet 

Bij overtreding van fundamentele verplichtingen onder de AVG: 

• Boete tot 20 miljoen euro of;
• 4% van de wereldwijde jaaromzet

info@fizie.nl    -    0523- 282 737   -    www.fizie.nl 


