ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT
MODINT Arbo
Ziekmelden
Als u wegens ziekte niet kunt werken en moet verzuimen, neemt u persoonlijk contact op met uw werkgever.
U meldt zich telefonisch ziek bij personeelszaken/-administratie, uw leidinggevende of een andere persoon die
daarvoor in uw organisatie is aangewezen.

Tijdstip ziekmelden
U dient dit te doen uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste ziektedag, of eerder als daar al afspraken met uw werkgever over bestaan. Als u werkzaam bent in een afwijkend dienstrooster, dient u zich uiterlijk voor het begin van uw
dienst ziek te melden.
Als u tijdens uw werk ziek wordt en naar huis wilt gaan, breng dan direct uw werkgever hiervan op de hoogte.
Let op: Mocht u zich door bepaalde omstandigheden niet zelf ziek kunnen melden, laat een familielid of huisgenoot u dan ziekmelden.

Welke gegevens meldt u?
Als u zich ziek meldt, brengt u uw werkgever op de hoogte van de volgende informatie:
• Sinds wanneer u ziek bent ( eerste ziektedag)
• Of u de huisarts al hebt geraadpleegd of wanneer u dat gaat doen
• Welke gezondheidsklachten u heeft * / welke werkzaamheden kunt u nog wel verrichten.
• Of er mogelijk een verband is tussen uw ziekte en de arbeidsomstandigheden *
• Of er mogelijk een verband bestaat tussen uw ziekte en de combinatie van uw werk met zorgtaken/privésituatie *
• Wanneer u denkt weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te kunnen.
• Op welk adres u tijdens de ziekte verblijft en onder welk telefoonnummer of e-mailadres u bereikbaar bent,
indien uw verpleegadres afwijkt van uw normale huisadres en telefoonnummer
• Of er zakelijke afspraken met collega’s of klanten/leveranciers zijn, die moeten worden overgenomen of kunnen worden uitgesteld.
(De met * aangegeven informatie bent u niet verplicht aan uw werkgever door te geven. U bent wel verplicht deze
informatie aan de bedrijfsarts op het spreekuur door te geven.)
Vervolgens krijgt u een vragenlijst van MODINT Arbo toegestuurd, de zogenaamde “Eigen Verklaring”. U dient
deze in te vullen en binnen 24 uur retour te zenden aan MODINT Arbo. U kunt daarbij gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenveloppe.

Raadpleeg uw huisarts
Ga zo spoedig mogelijk naar uw huisarts en volg zijn/haar voorschriften en aanwijzingen strikt op. Hetzelfde geldt
als u onder behandeling bent van een specialist.

Bereikbaarheid
Gedurende de dagen vanaf de ziekmelding dient u tussen 9.00 en 17.00 uur op het opgegeven verblijfadres bereikbaar te zijn voor controle. Alleen indien u toestemming van uw werkgever, MODINT Arbo of de bedrijfsarts
heeft, hoeft u tijdens uw verzuim niet thuis bereikbaar te blijven.
Let op: Indien u gedurende kortere of langere tijd niet bereikbaar bent, dient u dat te melden aan uw werkgever. U
mag natuurlijk wel van huis gaan voor een bezoek aan een behandelend arts of om uw werkzaamheden te hervatten. Informeer uw werkgever en MODINT Arbo van tevoren hierover.
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Maak bezoek mogelijk
Indien een medewerker van MODINT Arbo of de bedrijfsarts u een bezoek brengt, bent u verplicht hem of haar te
ontvangen op de aangeven datum en tijdstip. Voor zover de vragen van de medewerker en/of de bedrijfsarts verband houden met uw ziekteverzuim, bent u verplicht te antwoorden.
U bent verplicht aan een eventueel medische onderzoek uw medewerking te verlenen.
Let op: Bent u – terwijl u zelf thuis bent – niet in staat de medewerker van MODINT Arbo of de bedrijfsarts binnen
te laten, tref dan maatregelen, waardoor deze mensen wel naar binnen kunnen.
Indien daarvoor reden en/of aanleiding is kan een spoedcontrole door de bedrijfsarts/ MODINT Arbo plaats vinden.
Onder spoedcontrole wordt verstaan een onaangekondigd bezoek door de bedrijfsarts/ MODINT Arbo.

Spreekuur
U bent verplicht om op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen als u daarvoor een oproep heeft gekregen,
tenzij u tijdig en gemotiveerd laat weten verhinderd te zijn. U bent tevens verplicht aan een eventueel medisch
onderzoek uw medewerking te verlenen. Voorts bent u verplicht de overige aanwijzingen van de bedrijfsarts ten
behoeve van herstel na te leven.
Indien u vanwege een geldige reden verhinderd bent om op het spreekuur te komen, deelt u dit ten minste 48 uur
(twee werkdagen) van tevoren gemotiveerd mee aan MODINT Arbo. Werkdagen zijn alle dagen behalve het
weekend.
U hoeft niet op het spreekuur te komen als u het werk inmiddels weer heeft hervat. Wel zegt u dan de van tevoren
gemaakte afspraak tenminste 2 werkdagen van tevoren bij MODINT Arbo af.
MODINT Arbo kan u echter toch verzoeken alsnog op het spreekuur te komen.
Indien u reiskosten heeft gemaakt om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te komen, dan kunnen deze eventueel, afhankelijk van de regeling die in uw bedrijf hiervoor toepasselijk is, worden vergoed.

Meewerken aan re-integratie
Op grond van de Wet verbetering Poortwachter bent u verplicht om mee te werken aan een snelle re-integratie in
het arbeidsproces. U bent verantwoordelijk voor een actieve inspanning tot herstel en re-integratie en periodieke
evaluatie daarvan met uw werkgever en MODINT Arbo. U bent verder onder meer verplicht mee te werken aan
het opstellen van een plan van aanpak, re-integratieplan, het opstellen van evaluatieverslagen, het reintegratieverslag en de WIA-aanvraag.
U dient ook mee te werken aan de uitvoering van redelijke voorschriften of maatregelen om in uw (aangepaste)
eigen functie terug te keren of om ander passend werk te verrichten binnen het bedrijf waar u werkt. Wanneer
herplaatsing bij een andere werkgever aan de orde is, dient u tevens hieraan uw medewerking te verlenen.
Verder mag u geen activiteiten ondernemen die uw herstel kunnen vertragen of belemmeren. Ook mag u mogelijke werkhervatting niet belemmeren. Wanneer u onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie, kan dit ernstige consequenties hebben voor de loondoorbetaling of uw arbeidsovereenkomst.

Werkhervatting
U hervat uw werk zodra u daartoe (gedeeltelijk) in staat bent. U hoeft daarvoor niet een speciale opdracht van uw
behandelend arts of MODINT Arbo af te wachten. Als u twijfelt, neemt u contact op met MODINT Arbo. MODINT
Arbo kan mogelijk uw twijfels wegnemen!
Wanneer u door uw ziekte nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent voor het werk dat u normaal doet, maar u
bent wel in staat om andere (vervangende) passende werkzaamheden uit te voeren, dan bent u verplicht om tijdelijk deze andere werkzaamheden uit te voeren bij uw eigen of (na overleg) een andere werkgever.
Als u geheel of gedeeltelijk het werk hervat, meldt u dat direct bij aanvang van het werk aan uw leidinggevende en
/ of een andere persoon die daarvoor in uw organisatie is aangewezen.
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Ziekte of ongeluk tijdens vakantie
Wanneer u tijdens uw vakantie (in binnen- of buitenland) ziek wordt of als u een ongeluk krijgt, meldt u zich dan
ziek (en hersteld) op de gebruikelijke manier bij uw werkgever.
Geef ook uw verblijfadres en telefoonnummer door.
Wanneer u ziek wordt in het buitenland, moet u een verklaring van de behandelend arts die u daar heeft geraadpleegd, opvragen. Uit deze verklaring moet o.a. blijken wanneer en hoe lang u ziek was tijdens de vakantie, alsmede een omschrijving van het ziektebeeld. De verklaring moet u na afloop van uw vakantie direct aan uw werkgever toezenden.
Bent u ziek en wilt u desondanks op vakantie, dan is daarvoor toestemming nodig van uw werkgever, eventueel
na advies van MODINT Arbo of bedrijfsarts. Op vakantie gaan, zonder dat u hiervoor toestemming heeft verkregen, kan ernstige consequenties hebben voor de loondoorbetaling of uw arbeidsovereenkomst.

Rechten tijdens ziekteverzuim
U hebt recht op:
• bescherming van uw persoonlijke levenssfeer; medische gegevens hoeven alleen aan de bedrijfsarts verstrekt te
worden (die gebonden is aan het medisch beroepsgeheim);
• begeleiding door MODINT Arbo en de samenwerkende bedrijfsarts en arbeidsdeskundige;
• begeleiding door uw werkgever;
• een “second opinion” (deskundigenoordeel) bij het UWV. Let op: Slechts wanneer u door het UWV in het ongelijk wordt gesteld, zijn de kosten van de “second opinion” voor uw eigen rekening.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u zich wenden tot uw werkgever of een van de casemanagers van MODINT Arbo.
MODINT Arbo
Postbus 284
1900 AG Castricum
Telefoon 0251-501732
Fax 0251-501734
e-mail: info@modintarbo.nl
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