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Verantwoording gegevens
• Voor de cijfers in dit factsheet is data gebruikt uit de periode 1-3-2020 t/m 4-11-2021

• De data die zijn gebruikt is voornamelijk afkomstig van ArboNed en bestaat uit verzuimcijfers en antwoorden op de Digitale 
VerzuimVoorspeller (DVV) van werknemers die op de DVV aangaven een bevestigde Covid-19- besmetting te hebben

• Er is alleen data gebruikt van werknemers die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van de data voor onderzoeksdoeleinden

• Sommige vragen in de DVV zijn alleen beantwoord door werknemers die inschatten langer dan één week ziek te zijn

• Voor de meeste analyses is de data opgesplitst in twee groepen o.b.v. gangbare afkapwaardes voor Long Covid:

- Korter dan 12 weken verzuim (< 12 weken)

- Minimaal 12 weken verzuim (>= 12 weken)

• Voor de meeste analyses is de volgende steekproef gebruikt:

• Voor sommige analyses is de data aangevuld met verzuimcijfers van HumanCapitalCare
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Verzuimduurklasse

Werknemers (%) Man (%) Vrouw (%) Gemiddelde leeftijd (SD)

< 12 weken 9.159 (89,2%) 4.744 (90,5%) 4.415 (87,5%) 41,0 (12,3)

>= 12 weken 1.134 (10,8%) 503 (9,5%) 631 (12,5%) 46,0 (11,0)

Totaal* 10.293 (100,0%) 5.247 (100,0%) 5.046 (100,0%) 41,4 (12,3)

Literatuur

De cijfers in dit factsheet zijn aangevuld met bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur



Langdurend verzuim na Covid-19 besmetting

Grofweg kan het ziektebeloop na een Covid-19 besmetting in drie fases ingedeeld worden (Nalbandian et al, 2021):

1. 0-4 weken: De acute fase. Deze wordt gekenmerkt door acute symptomen, zoals vermoeidheid, hoesten en kortademigheid.

2. 4-12 weken: De subacute of aanhoudende symptomatische fase. In deze fase houden de symptomen uit de acute fase aan.

3. Vanaf 12 weken: De chronische fase. In deze fase treden nog steeds symptomen op, die niet toe te schrijven zijn aan alternatieve 
diagnoses. Deze fase wordt vaak Long Covid genoemd. Andere benamingen zijn Post-Covid, Post-acute Covid-19 
Syndrome en Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection (PASC).

• De meeste Covid-19 patiënten zijn hersteld vóór de tweede en/of derde fase (zie volgende pagina).

• In sommige studies worden andere afkapwaardes gebruikt voor Long Covid (bijv. 6 of 8 weken). In dit factsheet hebben we de afkapwaarde 
voor langdurend verzuim na een Covid-19 besmetting bepaald op 12 weken.

• Omdat het niet mogelijk was om werknemers met Covid-19 systematisch op te volgen, weten we niet wat het ziektebeloop was na 
ziekmelding. Werknemers die langer dan 12 weken verzuimen voldoen daarom niet automatisch aan de criteria voor Long Covid. Om dat te 
bepalen zouden we moeten weten of er nog steeds symptomen zijn na 12 weken verzuim, die niet toe te schrijven zijn aan alternatieve 
diagnoses. Ook kunnen werknemers die korter dan 12 weken verzuimen toch aan de criteria voor Long Covid voldoen.
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Verzuimduur na Covid-19 besmetting
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Literatuur

In de wetenschappelijke literatuur vinden we vooralsnog geen eenduidige cijfers over verzuimduur na een Covid-19 besmetting. Ook de impact van een besmetting op werk blijft
onduidelijk. Eén studie ondervroeg werknemers met een ziekteduur van minimaal vier weken. Van de werknemers die aangaven nog niet volledig hersteld te zijn op moment van
bevraging gaf 46% aan nog niet op het oude werkniveau terug te zijn. 23% gaf aan nog steeds niet aan het werk te zijn (Davis et al, 2021).

Ook schattingen van het aandeel Covid-19 besmettingen dat uitmondt in Long Covid kennen een grote onzekerheid (NIHR, 2021). Schattingen van het percentage patiënten dat
na 12 weken nog minimaal één symptoom ervaart lopen uiteen van 3% tot 38% (Nalbandian et al, 2021; NIHR, 2021, ONS UK, 2021; Whitaker et al, 2021). Dit komt met name
door methodologische verschillen tussen studies (bijv. zelf-rapportage vs. dossier-studie), verschillen in de definitie van Long Covid (bijv. afkapwaardes die variëren van 4 weken
tot 6 maanden) en verschillen tussen de populaties die onderzocht zijn (bijv. gehospitaliseerd vs. niet-gehospitaliseerd).

Toelichting

De figuur toont het percentage werknemers (verticale as) dat na een bepaald aantal dagen (horizontale
as) nog niet is teruggekeerd naar het werk. Dit is uitgesplitst naar Covid-19, griepachtige klachten en
referentie data met alle verzuimgevallen (exclusief die met de cas-code R605 voor Covid-19).

De gemiddelde verzuimduur na een Covid-19 besmetting is lastig te bepalen. Bij een nieuwe golf aan
besmettingen zal bijvoorbeeld het relatieve aandeel kortdurend verzuim toenemen, wat tot een kortere
gemiddelde verzuimduur leidt. Tegelijkertijd zijn er openstaande verzuimgevallen waarbij de verzuimduur
nog steeds oploopt, wat tot een langere gemiddelde verzuimduur leidt. Ook missen we in deze data de
kortdurend zieke werknemers die zich niet ziekmelden met een besmetting, maar thuis doorwerken.

Interpretatie

% dat volledig terugkeert naar werk…

• …binnen 1 week = 15,3%

• … binnen 6 weken = 81,9%

• …binnen 12 weken = 89,2%

• … binnen 6 maanden = 94,2%

• De 10,8% die langer dan 12 weken verzuimt is samen goed
voor 54% van het totaal aantal Covid-19-verzuimdagen.

• Het aantal geregistreerde verzuimdagen wegens Covid-19 is
ongeveer 1,5 keer dat van griepachtige klachten.

• Het netto verzuimpercentage (NVP) voor cas-code R605
(Covid-19) is 0,17%. Dit is vergelijkbaar met de NVP’s voor
spanningsklachten en burnout.



Verzuimduur t.o.v. vaccinatiestatus
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Toelichting

De figuur toont het percentage werknemers (verticale as) dat na een bepaald aantal dagen
(horizontale as) nog niet is teruggekeerd naar het werk, uitgesplitst naar vaccinatiestatus. Voor
deze analyse zijn gegevens vanaf week 33 (16-22 augustus) in 2021 gebruikt, omdat sinds dat
moment het percentage personen dat volledig gevaccineerd is niet meer hard gestegen is1. De
gekleurde banden geven de foutenmarge weer.

De figuur geeft een momentopname weer (voor deze analyse is de peildatum 5 januari 2022).
Doordat deze cijfers een relatief korte periode beslaan, is het nu nog niet te zeggen hoe deze
cijfers eruitzien wanneer ook langere verzuimperiodes voor kunnen komen.

Interpretatie

• De steilere (blauwe) curve voor gevaccineerde werknemers geeft aan dat deze personen over
het algemeen sneller terugkeren naar het werk dan werknemers die niet gevaccineerd zijn of
werknemers die dit liever niet zeggen.

• Na 20 dagen is 27,3% van de gevaccineerde werknemers nog steeds ziek, t.o.v. 33,8% van de
ongevaccineerde werknemers en 35,8% van de werknemers die dit liever niet zeggen.

• Na 40 dagen is 16,4% van de gevaccineerde werknemers nog steeds ziek, t.o.v. 17,3% van de
ongevaccineerde werknemers en 15.8% van de werknemers die dit liever niet zeggen.

1 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties


Werkelijke vs. geschatte verzuimduur
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Toelichting

In de DVV vragen we werknemers te schatten hoe lang zij door de Covid-19 klachten niet volledig kunnen
werken (geschatte verzuimduur). In deze grafiek vergelijken we de schatting met de werkelijke
verzuimduur. Uit ervaring weten we dat werknemers de verzuimduur vaak onderschatten, mogelijk omdat
werknemers niet graag aangeven langer dan zes weken afwezig te zijn. Bij veel diagnoses lopen de
werkelijke en geschatte verzuimduur daarom uiteen. Ook bij Covid-19- besmettingen wordt de werkelijke
verzuimduur vaak onderschat, maar is deze onderschatting nog groter dan bij sommige andere diagnoses.

Interpretatie

• Slechts 2,6% van de werknemers met een werkelijke verzuimduur langer dan 6 weken schatte dit
correct in bij ziekmelding. Dit toont aan dat de mogelijke ernst en duur van een Covid-19 besmetting
vaak onderschat wordt.

• Werknemers met een werkelijke verzuimduur van 1-6 weken of langer dan 6 weken geven vaker aan
geen inschatting te kunnen maken. Deze werknemers geven ook minder vaak een geschatte
verzuimduur van korter dan 1 week op. Dit toont dat werknemers vaak wel in staat zijn om hun
symptomen te duiden als iets uitzonderlijks.



Symptomen bij ziekmelding
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5,4 6,3

Aantal symptomen

Toelichting

In de DVV vragen we werknemers bij ziekmelding welke ziekteverschijnselen zij ervaren en
hoeveel last zij daarvan hebben.

Interpretatie

Links: Moeheid, hoofdpijn en hoesten zijn de meest gerapporteerde symptomen bij
ziekmelding vanwege een Covid-19 besmetting. Met name moeheid en kortademigheid zijn
prominenter aanwezig bij langdurend verzuim (>= 12 weken).

Onder: Werknemers met een lange verzuimduur rapporteren bij ziekmelding meer
symptomen (6,3 vs. 5,4). 69% van de langdurend verzuimers rapporteert een last van 8 of
hoger (vs. 37% bij de kortdurend verzuimers).

37% 69%

Aandeel dat minimaal 8 scoort op ziektelast

Literatuur

Een studie door Davis en collega’s (2021) suggereert dat klachten aan longen en
luchtwegen geleidelijk afnemen met het verloop van de ziekte. Bij langdurig zieken blijven
systemische klachten (bijv. vermoeidheid) en neuropsychiatrische klachten (bijv. “brain
fog”) aanwezig of nemen juist toe.



Symptomen netwerk
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Toelichting

De figuren tonen het gelijktijdig voorkomen van symptomen
(symptoom-clusters) bij ziekmelding met een Covid-19
besmetting. De grote van de bol geeft weer hoe vaak een
symptoom voorkomt. De dikte van de lijnen geeft weer hoe
vaak twee symptomen samen voorkomen.

Interpretatie

• Kortademigheid (KA) lijkt een prominentere rol te spelen bij langdurend verzuim (blauwe netwerk). Dit wordt
gekenmerkt door een sterkere associatie tussen kortademigheid en andere symptomen. Dit is te zien aan de
dikkere lijnen tussen kortademigheid en bijvoorbeeld koorts (KRTS), hoofdpijn (HP), hoesten (HST) en
spierpijn (SP) in de rechter figuur.

• Het is echter niet zo dat er een specifieke combinatie van symptomen is die vaker voorkomt bij langdurend
dan bij kortdurend verzuim.

KP = keelpijn
HP = hoofdpijn
HST = hoesten
DK = darmklachten
VvS = verlies van smaak
SP = spierpijn
SO = slijm ophoesten
MOE = vermoeidheid
MB = misselijkheid/braken
LN = lichte neusverkoudheid
KA = kortademigheid
KRTS = koorts

Literatuur

In de literatuur vinden we terug dat het aantal symptomen en de ziektelast bij ziekmelding weliswaar voorspellers zijn voor ziekteduur, maar ook dat het lastig is om
onderscheidende symptoomclusters te identificeren (Sudre et al, 2021).



Beïnvloeders van langdurend verzuim
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*De schaal van de horizontale as is niet weergegeven. Een langere balk betekent dat een
variabele een groter effect heeft. Wil je meer info over deze grafiek?
research@humantotalcare.nl

Toelichting

De figuur toont de resultaten van een regressiemodel. De balken geven
aan in welke mate de genoemde variabelen de kans op langdurend
verzuim beïnvloeden. Wanneer een persoon hoog scoort op variabelen
met een groene balk, is de kans groot dat deze persoon korter dan 12
weken zal verzuimen. Wanneer een werknemer hoog scoort op variabelen
met een blauwe balk, is de kans groot dat deze werknemer langer dan 12
weken zal verzuimen. De variabelen met doorzichtige balken hebben geen
significant effect.*

Interpretatie

• Werknemers met veel last van ziekteverschijnselen en een hoge leeftijd
zullen vaker langdurend verzuimen.

• Ook de aanwezigheid van de symptomen kortademigheid en moeheid
bij ziekmelding vergroten de kans op langdurend verzuim.

• Vrouwen, werknemers uit een risicogroep en werknemers die moeite
hebben met slapen hebben ook een vergrote kans op langdurend
verzuim.

• Werknemers die het werk écht leuk vinden hebben een kleinere kans
op langdurend verzuim.

• Werknemers met lichte neusverkoudheidsklachten en/of hoesten
hebben een grotere kans op kortdurend verzuim. Mogelijk speelt hierbij
een rol dat deze symptomen minder snel aangevinkt worden wanneer
er ook sprake is van zwaardere klachten (bijv. slijm ophoesten).

Literatuur

Het blijft een grote uitdaging om op basis van symptomen bij ziekmelding de verzuimduur van
patiënten met een Covid-19 besmetting te voorspellen. In de literatuur zien we terug dat ouderen en
vrouwen een grotere kans hebben op langdurend verzuim. Ook het aantal symptomen in de eerste
week van het ziekteproces is een voorspeller voor ziekteduur. Mensen die opgenomen zijn geweest in
het ziekenhuis verzuimen doorgaans ook langer (Nalbandian et al, 2021, Sudre et al, 2021). Een recente
studie in Nederland vond dat onder werknemers met cas-code R605 (Covid-19) kortademigheid en
roken voorspellers waren voor lange verzuimduur (van Stralen et al, 2021). Het algemene beeld is
echter dat het lastig is om te bepalen welke individuele symptomen een doorslaggevende rol spelen.

mailto:research@humantotalcare.nl


Uitgelicht: leeftijd en geslacht
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Toelichting

De figuren tonen de spreiding van kort- en langdurend verzuim over
leeftijdsklassen bij vrouwen en mannen.

Interpretatie

• In de leeftijdsklasse >55 zien we geen duidelijke verschillen
tussen mannen en vrouwen.

• In de jongere leeftijdsklassen zien we echter dat langdurend
verzuim na een Covid-19 besmetting relatief vaker voorkomt
bij vrouwen.



Uitgelicht: medische risicogroepen
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Toelichting

In de DVV vragen we werknemers of zij onder een risicogroep voor Covid-19 vallen en
zo ja, welke. Van de werknemers die langer dan 12 weken verzuimen valt 36,8% in een
risicogroep (vs. 21,4% van de werknemers die kortdurend verzuimen). De grafiek geeft
weer welke risicogroepen het meest voorkomen.

Interpretatie

• De meest voorkomende risicofactor is een luchtwegaandoening zoals astma en
COPD. Dit komt vaker voor bij werknemers die langdurend verzuimen.

• Ook diabetes, obesitas en een verminderd afweersysteem komen relatief vaker voor
bij langdurend verzuimers

• Opvallend is dat leeftijd niet vaker aangegeven wordt als risicofactor door
werknemers die langdurend verzuimen, terwijl we eerder zagen dat dit wel degelijk
een rol speelt. Het lijkt erop dat leeftijd door werknemers zelf niet als risicovol wordt
beoordeeld, ook al werden vaccinaties op basis van leeftijd uitgerold. Hierbij kan ook
meespelen dat volgens het RIVM alleen mensen ouder dan 70 jaar een risicogroep
vormen. Deze mensen zijn nagenoeg afwezig in onze gegevens.

• De risicogroepen zijn zelfgerapporteerd. (Nog) niet opgemerkte aandoeningen zoals
bijv. hart- en vaatziekten zijn hierin dus niet meegenomen

21,4%
36,8%

Risicogroep



Subtypes langdurend verzuim
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Toelichting

De figuur toont de resultaten van een clusteranalyse. Gebaseerd op
factoren zoals ziekteverschijnselen en andere kenmerken zijn
werknemers die langdurend verzuimen na een Covid-19 besmetting
ingedeeld in subtypes. De gekleurde cellen geven aan hoe vaak een
factor voorkomt in een subtype.

Leesvoorbeeld

De celkleuren bij lichte neusverkoudheidsklachten geven aan dat dit
symptoom bij subtype 1 relatief weinig voorkomt (lichte celkleur),
en bij subtype 2 relatief vaak voorkomt 1 (donkere celkleur).

Interpretatie

• Er zijn twee subtypes gevonden.
• Patiënten met subtype 1 ervaren vaak moeheid en hebben veel

last van de ziekteverschijnselen. De overige symptomen komen in
dit subtype minder vaak voor. Het is dus aannemelijk dat deze
personen vooral gekenmerkt worden door veel last van moeheid.

• Patiënten met subtype 2 vertonen een meer divers
klachtenpatroon: naast moeheid ervaren zij ook vaak klachten
zoals hoesten, hoofdpijn, koorts, lichte neusverkoudheidklachten,
kortademigheid en spierpijn. Ook deze patiënten hebben veel
last van de ziekteverschijnselen.

Literatuur

Een studie van Sudre en collega’s (2021) suggereert dat op 28 dagen na besmetting de symptomen van Covid-19 
in twee subtypes ingedeeld kunnen worden. In het ene subtype zijn vooral moeheid, hoofdpijn en geurverlies 
aanwezig. Het tweede subtype is meer divers: naast moeheid, hoofdpijn en geurverlies komen in dit type ook 
andere klachten zoals kortademigheid, aanhoudend hoesten, keelpijn en spierpijn veelvuldig voor.

laag/weinig/zelden

hoog/veel/vaak



Verzuimduurklasses per bedrijfstak
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Toelichting

Deze figuur toont het aandeel corona-verzuim
dat korter of langer duurt dan 12 weken, per
bedrijfstak. Alleen bedrijfstakken met minimaal
200 Covid-19 besmettingen zijn meegenomen.

Interpretatie
• Er zijn geen bedrijfstakken die een sterk afwijkend patroon vertonen.

• Er kunnen verschillende redenen zijn voor de kleine verschillen tussen bedrijfstakken, zoals verschillen in leeftijd,
geslacht en leefstijl.

• In sectoren waar er meer mogelijkheden zijn tot thuiswerken kan er een onderrapportage zijn van kortdurend
verzuim. In deze sectoren zullen werknemers met lichte Covid-19-klachten zich niet altijd ziekmelden.



Overige wetenswaardigheden

Terugval

• In de wetenschappelijke literatuur wordt gesuggereerd dat schommelingen en terugval in het ziekteproces na een Covid-19 besmetting vaak 
voorkomen (NIHR, 2021; Davis et al, 2021).  Om deze stelling te toetsen hebben we in onze data gekeken naar terugval in deelherstel. Terugval 
in deelherstel na een Covid-19 besmetting (R605) lijkt in onze data niet frequenter voor te komen dan terugval in deelherstel na Overige acute 
infecties bovenste luchtwegen (R602) of longontsteking (R659).

Verwijzingen naar curatieve sector

• In totaal (ArboNed en HumanCapitalCare samen) hebben op 10.420 werknemers de cas-code R605 (Covid-19) ontvangen (peildatum 4-11-
2021).

• Bij ArboNed zijn 454 werknemers (4,4%) met de cas-code R605 door de bedrijfsarts doorverwezen naar een zorgprovider. 

- Omdat interventies niet altijd goed geregistreerd in onze systemen staan is hier mogelijk sprake van onderregistratie.

- Het grootste deel van de verwijzingen (346; 78%) betreft interne ArboNed verwijzingen (bijv. arbeidsdeskundig reïntegratieonderzoek en 
psychosociale hulpverlening).

- Externe partijen waarnaar verwezen wordt zijn o.a. De Gezonde Zaak, Ergatis, OCA, Result Mediation Center, Winnock, Heliomare, Spoor 2 
en Adelante Covid Nazorg.

• Het overgrote aandeel van werknemers met een Covid-19 besmetting lijkt niet te worden doorverwezen naar specialistische Covid-19 
(na)zorg.
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Conclusies

• 11% van de werknemers die zich ziekmelden met een Covid-19 besmetting is na 12 weken nog niet teruggekeerd naar werk. 
Deze werknemers zijn goed voor 54% van het totaal aantal Covid-19-verzuimdagen. 

• Gevaccineerde werknemers met een Covid-19 besmetting zijn relatief sneller weer aan het werk dan ongevaccineerde 
werknemers.

• Werknemers met Covid-19 onderschatten vaak hoe lang zij ziek zullen zijn.

• Moeheid, hoofdpijn en hoesten zijn de meest gerapporteerde symptomen bij ziekmelding vanwege een Covid-19 
besmetting.

• Voorspellers voor een lange verzuimduur zijn een grote last van ziekteverschijnselen, leeftijd en de symptomen
kortademigheid en moeheid bij ziekmelding. Ook vrouwen en werknemers uit een risicogroep hebben een vergrote kans op
langdurend verzuim.

• In de leeftijdscategorieën <55 jaar hebben vrouwen een grotere kans op langdurend verzuim na een Covid-19 besmetting
dan mannen.

• Veel last van moeheid, maar geen/weinig andere klachten bij ziekmelding kan toch gerelateerd zijn aan langdurend verzuim.
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