
14 1514 15

Moet ik tijdens mijn sollicitatiegesprek vertellen 
dat ik een longziekte heb? Kan ik naar de bedrijfsarts 
toe zonder dat mijn baas het weet? Wie werkt 
met een longziekte, kan veel vragen hebben. 
Tamara Raaijmakers van het Centrum Werk 
Gezondheid geeft uitleg. 

WaWaWaWaWaWaWaaWWW ttt tttt kakkakakkk n n ikk vvvveeree wwaaaaachteeeennn vav n n mmim jn wwerkkgeverer??
Deze moet ervoor zorgen dat elke werknemer goed en gezond aan het werk kan. 
Dat ligt vast in de Arbowet. Tamara Raaijmakers, programmamanager bij het Cen-
trum Werk Gezondheid: ‘Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde en veilige 
arbeidssituatie. En ervoor zorgen dat iemand met een ziekte toch zo
veel mogelijk aan het werk kan blijven.’ Ook moet iedere organisatie – hoe klein
ook – een contract met een bedrijfsarts hebben. Die kan helpen om de omgeving
op het werk zo prettig mogelijk te maken. 

Oude vloerbedekking, stoffen lamellen, die collega die zich altijd hult in een
wolk parfum, lelies op een balie, een printer naast uw bureau: met een
longziekte is prettig werken niet altijd vanzelfsprekend. En dan hebben we het 
nog niet eens over minder energie hebben, vaker ziek zijn en doktersbezoeken.
Goed dus om goed voor uzelf op te komen. 

KaKaKaannnn ikiki oopp mijn werk nininin etee  beter zwijgen pp j jg
ovover mmmijjnn longziektee???
Nee. Soms heeft u aanpassingen op – of ván – het werk
nodig. Om dat aan te pakken, moeten werkgever en werk-
nemer samenwerken. De belangrijkste tip is: neem zelf het
voortouw als het gaat om prettig werken. Maak uw 
longziekte bespreekbaar en denk vooral ook mee met de
werkgever. ‘Deze kan niet ruiken dat u klachten heeft’, 
zegt Raaijmakers. ‘Als de sfeer goed en open is, moet u 
uw longziekte bespreekbaar kunnen maken.’ 

Wat beb spree kekek iiikkk dadadann memett mijn baas?
Bespreek bijvoorbeeld wat er nodig is om goed te functioneren, raadt Raaijmakers aan. ‘Kunt u eventueel
thuiswerken combineren met op kantoor zitten? Of op een andere manier flexibeler werken? Kan uw
werkplek zo gezond mogelijk worden ingericht, bijvoorbeeld vlak naast een raam dat open kan of in een 
aparte kamer? Kunt u praktisch werk afwisselen met administratief werk? Al die dingen kunnen voorkomen 
dat iemand op den duur uitvalt en daar heeft uiteindelijk ook de werkgever voordeel van. Heeft u echt veel
klachten – kunt u bijvoorbeeld helemaal niets meer als u ’s avonds thuiskomt? – bespreek dan of het mogelijk 
is om minder uren te werken.’

Vertel uw 
collega’s rustig 
dat u écht last 
heeft van 
sterke parfums

Wat kan de 
bedrijfsarts 
voor mij doen?
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‘Werk is een belangrijk 
onderdeel van het leven. 
Ik vind het fijn om eraan 
bij te dragen dat iedereen 
goed gezond kan werken.’ 
Tamara Raaijmakers is 
programmamanager 
bij het Centrum Werk 
Gezondheid. In haar vrije 
tijd is ze vaak buiten en 
dan vooral op het water te 
vinden. ‘Ik ben lid van een 
roeivereniging en daar-
naast houd ik van lekker 
eten en cultuur opzoeken 
met vrienden en familie.’ 
Ook is ze bloeddonor en 
staat ze ingeschreven 
als stamceldonor via 
matchis.nl. ‘Hiermee kun 
je een leven redden.’

Wie is.. .
Tamara 
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Moet ik het ook aan mijn collega’s vertellen? 
Ja, want dan krijgt u waarschijnlijk eerder begrip voor uw situatie. Vertel bijvoorbeeld 
rustig en vriendelijk dat u écht last heeft van sterke parfums. En leg uit waarom u 
graag dat raam open wilt.

TTTiTiTipspspssppp &&& adadadviezen
……………… MMMMaaaaaM k uww looongo ziekte bespreekbaar op het werk. Vertel een collega gerust 

(o(o(opopop(o(o eeeen vvririeieri ndelijke manier) dat u last heeft van zijn/haar parfum of after shave.
……… DDeDennkk mee e mmetmet uwuw werkgever over mogelijke aanpassingen. U weet zelf het

besbesbeb tee watt u nodnodigg heeft om prettig te kunnen werken.
… AaAaraararAarzelzelzelelzelzezezz ninin et et omoom de de bebedrijfsarts op te zoeken, ook wanneer u (nog) niet langdurig 

zzieieek bk bbeeeeennntnte . . HHijij kankan memeedee nken over maatregelen die het werken voor u prettiger
mmmakakeeenn.. KKiK jkjk ook op https://nvab-ob-online.nl/astastma-en-copo dd.

… ZZZororg eg eerrrvvvvvoorvv or o dat u volldodoende weet ovevevever ur urr w ew igen rechten en plichten, zie 
bijbibijbijbijijbijbijijbijjvoovoovoovoovoovoovoovoooov rbrbrbeerbr eldeld dendenkhukhulpwlpwerkerkencenchrohronischziek.nl.

……… MeeeeMe r hr hr hhandandandigeeigeg ininini formatatie eie e vivinvindt dt u iin dn dn dn dn de We We We e erkwijzer AsAsAAstmatmatmatm ofofof ded Werkwkwijzer
CCOPCOPPCOCOOPC D, D, graragratisttistis teteeete bebeestesteeetes elllellen via beeesteeellennnn.longfonds.nl.

Checklist voor gesprek  
met bedrijfsarts 

 Bereid het gesprek goed voor. Wat maakt  
 het werken met een longziekte moeilijk?  
 Hoe kan werken makkelijker of beter voor  
 u worden? Schrijf vragen of klachten van  
 tevoren op. Bedenk wat u wilt weten en  
 wanneer u tevreden bent met het gesprek.

 Neem iemand mee. Twee horen meer  
 dan één. 

 Herhaal tijdens het gesprek wat u hoort.  
 Dan is meteen duidelijk of u de bedrijfsarts  
 goed heeft begrepen. 

 Schrijf op wat de arts zegt of neem het  
 gesprek op. Overleg dit laatste wel even  
 van tevoren met de arts. 

U hoeft bij uw 
sollicitatie niet 
te vertellen 
dat u een 
longziekte 
heeft

Wat als ik ondanks aanpassingen écht te ziek ben om te werken?
Wie langer dan zes weken ziek is, komt bij de bedrijfsarts terecht om te werken aan een re-integratie-
traject. De werkgever is verplicht twee jaar loon door te betalen. Dat is meestal honderd procent 
van uw loon in het eerste jaar en zeventig procent in het tweede jaar. Wie meer dan 35 procent 
arbeidsongeschikt is verklaard, kan na een jaar en negen maanden een WIA-uitkering aanvragen. 
WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze uitkering krijgt u als u door ziekte 
niet of minder kunt werken. Raaijmakers: ‘Het is natuurlijk het fijnst als het niet zover komt. Neem 
daarom prettig werken met een longziekte altijd serieus. En probeer er vooral samen uit te komen.’

Goed om te weten: een bedrijfsarts
heeft geheimhoudingsplicht 

Wat kan de bedrijfsarts doen?
‘Deze kan goed meedenken over maatregelen die iemand aan het werk kunnen 
houden’, zegt Raaijmakers. ‘Hij weet ook precies wat een werkgever wettelijk 
verplicht is om te regelen. Als een werknemer dreigt uit te vallen, kan de bedrijfsarts 
zowel de werkgever als werknemer adviseren.’ 

 
Kan ik naar de bedrijfsarts toe zonder 
dat mijn baas het weet? 
Om naar de bedrijfsarts te stappen, heeft u ook geen toestemming nodig van 
een leidinggevende of hr-manager. ‘Iedereen kan ernaartoe, ook wie nog niet 
ziek is gemeld. Bijvoorbeeld om advies te krijgen over hoe u ziekte kunt 
voorkomen.’ Het zou niet zo moeten zijn, maar in de praktijk kan het best 
lastig zijn om naar een bedrijfsarts te stappen. Raaijmakers: ‘Mensen weten 
vaak niet eens wie de bedrijfsarts is. Of ze zijn – terecht of niet – bang hun 
baan te verliezen. Weet dat een bedrijfsarts geheimhoudingsplicht heeft.’ 

Kan ik ook met een andere 
deskundige praten?
Natuurlijk kan dat, zegt Raaijmakers. 
‘Een longverpleegkundige heeft vaak 
heel goede tips als het gaat om omgaan 
met klachten op het werk.’

Waarop kan ik letten 
als ik ga solliciteren? 
Op zoek naar nieuw werk? Dan is het 
goed om nu alvast te kijken: passen deze 
baan en werkomgeving bij mij én mijn 
longziekte? ‘Kijk goed rond op de werk-
vloer’, geeft Raaijmakers als tip. ‘Ligt 
er oude vloerbedekking? Wordt er met 
ongezonde stoffen gewerkt? Is er een 
rookruimte in het pand? Weet dan: dit 
gaat hem niet worden. Kijk ook of er een 
raam open kan op de werkvloer.’ 

Vertel ik tijdens het sollicitatiegesprek dat ik een 
longziekte heb?
Wat is wijsheid: meteen zeggen of afwachten? Raaijmakers: ‘U bent niet 
wettelijk verplicht om het te zeggen. Vermeld uw ziekte niet in de 
sollicitatiebrief en praat er eventueel ook tijdens het eerste gesprek niet 
over. Pas als u echt denkt een goede kans te maken op de baan, kunt u 
vertellen dat u een longziekte heeft. Maar doe dit alleen als u van tevoren 
weet dat u daardoor niet alles uit uw taakomschrijving kunt doen, vaker ziek 
bent en/of een werkaanpassing nodig hebt.’ Probeer daarbij het nieuws 
positief en terloops te brengen. ‘Als u gevraagd wordt hoe u een bepaalde 
situatie zou oplossen, kunt u zeggen: nou, ik heb longklachten en daarom 
zou ik het op deze manier aanpakken…’

praktisch


