
Langdurig ziel, is niet langdurig lui
Steeds meer werknemers vallen meer dan een jaar uit door ziekte
SARA VANDEKERCKHOVE

Het aantal werknemers dat langer dan
een jaar ziek thuis zit, is opnieuw enorm
gestegen. Dat blijkt zowel uit cijfers van
het Riziv als van Securex. En willen we die
mensen terug aan het werk krijgen, moeten
we voorbij de clichés. 'Nee, het zijn niet
allemaal profiteurs.'

Driejaar geleden kreeg verpleegster Iris de Coster
(43)opeens erge pjjn in haar rug. Uiteindelijkging
het om twee zware hernia's en bleken ook haar
tussenwervelschijven compleet afgesleten.
Werken als verpleegkundige in het ziekenhuis
was vanaf dan niet meer mogelijk. Nood-
gedwongen moest ze zich beroepen op een inva-
liditeitsuitkering.
Dat maakt haar een van de 370.400 mensen

die eind vorigjaar langdurig thuis zat door ziekte.
Het hoogste aantal ooit, zo maakte De Tijd

bekend op basis van cijfers van het Riziv.
Eén op de tien werknemers en zelfstan-
digen valt meer dan een jaar uit door
ziekte.

Securex komt met gelijkaardige
cijfers, op basis van een rond-
vraag bijmeer dan 25.000werk-
gevers en 260.000werknemers.
Zij zien bij het langeziekteper-
centage een nooit geziene stij-
ging van 14procent sinds 2014.
De korte of middellange afwe-
zigheden daarentegen zijn
ongeveer stabiel gebleven.

Geen geschenk
Dat net die lange afwezigheden
toenemen, is uiteraard problema-
tisch. Niet alleen weegt het kosten-
plaatje door, het veroorzaakt een
enorme druk op de arbeidsmarkt.

Vraag is dus hoe je diemensen opnieuw
aan de slag krijgt. Bovendien klinken

steeds meer stemmen dat een heleboel van
die mensen onterecht thuis zit.
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~ Iris de Coster kreeg· te
horen: 'Als het zieken-
huis moet kiezen
tussen jou of ge-
zonde sollicitan-
ten, delf je het
onderspit.'

'Het moet makkelijker worden
mensen aan te nemen en

te ontslaan. Net als te werken
zonder het invaliditeitsstatuut

te verliezen'
STIJN BAERT (UGENT)

PROFESSOR ARBEIDSECONOMIE

Vaakwordt de groep langdurig zieken wegge-
zet als een soort profitariaat, die perfect in staat
zijn om tewerken maar liever thuis op de sofa lig-
gen. Diedoor de scherpere controles opwerkloos-
heidsuitkeringen hun heil hebben gezocht bij de
invaliditeitsregelingen. Ofdie, omdat ze niet lan-
ger op brugpensioen kunnen, hun huisarts een
bezoekje hebben gebracht Alleen financiële sanc-
ties zouden die luieriken terug aan het werk kun-
nen krijgen.
Kloppen die beweringen wel? "Nee",zegt Fran-

çois Peri, directeur-generaal van de dienst uitke-
ringen van het Riziv."Jezult altijdmensen hebben
die door de mazen van het net glippen. De zoge-
naamde 'profiteurs'. Maar die zijn echt wel in de
minderheid. Langdurig zieken worden streng
gecontroleerd. Twee artsen moeten beoordelen
ofer sprake isvan een verliesvan 36procent werk-
capaciteit. Dat is niet min. De voorwaarden zijn
hier best wel streng. Bovendienverliesje een groot
deel van je loon. Voor mensen die nog een huis
moeten afbetalen, is een invaliditeitsuitkering
zeker geen cadeau:'
Maar vraag je hem of een groot deel van die

langdurig zieken in staat is om te werken, dan is

het antwoord 'ja'.Alleen is het helemaal niet zo
eenvoudig om hen aan de slag te krijgen. Ook de
werkgevers moeten meewillen.
Iris de Coster bijvoorbeeld, ging meerdere

keren bij haar werkgever aankloppen voor een
andere, lichtere job. "Maar het ziekenhuis zag dat
niet zitten. De arbeidsgeneesheer was formeel:
'Als het ziekenhuis moet kiezen tussen jou of
jonge, gezonde sollicitanten, dan zul je het onder-
spit delven: Zeer hard vond ik dat:'
Het aantal langdurig zieken doen dalen, vergt

flexibiliteit. Kmos zouden volgens Securex bij-
voorbeeld een netwerk op poten kunnen zetten.
Is een werknerÏÏefVÖÖrhet ene bedrijf niet meer
geschikt, dan misschien wel voor een ander. Ook
qua regelgeving mag het volgens experts eenvou-
diger. ---
~et zoumakkelijker moeten worden om men-
sen aan te nemen en te ontslaan", zegt professor
arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). "Net zoals
het voor werknemers eenvoudiger moet worden
om te werken, zonder daarom het invaliditeits-
statuut te verliezen:'

Aangepast werk
Alvindt Baert wel degelijk dat er iets beweegt bij
de overheid.Sinds een paar jaar zet het Rizivvolop
in opwerkhervatting en preventie, deVDABorga-
niseert herscholingen en er zijn een heleboel
maatregelen waardoor werkgevers een vergoe-
ding kunnen krijgen voor iemand met een
arbeidshandicap.
Bovendien heeft niet alleen minister vanWerk

Kris Peeters (CD&V)een hele waslijst aan voor-
stellen klaar, ook zijn collega opVolksgezondheid
Maggie De Block (Open Vld) lanceerde al enkele
voorstellen. Zo wil ze in de toekomst langdurig
zieken naar aangepast werk begeleiden.
De Coster zou niks liever willen. "Hele dagen

thuis zitten, daar is niks aan. Geloofme. Ommijn
dagen toch wat te vullen, ben ik dan maar vrij-
willigerswerk gaan doen. Het maakt me zo
kwaad als mensen ons afdoen als profiteurs. Die
mogen gerust eens mijn dikke map met sollici-
taties komen bekijken. Overal stoot ikop een njet.
Maar ik blijf hopen dat het lukt:'
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De Langhe:

'Waarom we

onszelf te plet-

ter werken'


