
Je bent ziek en kan niet gaan werken. Wat nu?

Verwittig je werkgever via telefoon, mail of sms. De regels verschillen van bedrijf tot bedrijf en 
worden vastgelegd in het arbeidsreglement. 

Verstuur het doktersattest binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Doe dit op tijd, 
want anders verlies je misschien gewaarborgd loon.

Een overzicht 
van alle 

uurroosters
€

Breng je werkgever op de hoogte

Doktersattest

Hoe zit het met je loon?

Ben je langer ziek? 

De eerste dagen van de ziekte krijg je een gewaarborgd loon van je werkgever. 
Voor bedienden is dat 30 kalenderdagen, voor arbeiders 14 kalenderdagen. 

Dan krijg je na deze periode een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Bezorg hiervoor een 
ingevuld ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.

Arbeiders krijgen na de eerste twee weken ziekte nog 16 kalenderdagen een aanvullende 
uitkering van hun werkgever. 

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



DE CONTROLEARTS
Je werkgever kan je ziekte laten controleren door 
een controlearts. 

Zo’n onderzoek mag je niet weigeren. 

De controlearts kan oordelen dat je toch aan het 
werk kan. Ben je het er niet mee eens? 

Neem dan contact op met je werkgever. Die zal sa-
men met jou uit een officiële lijst een ‘arts-scheids-
rechter’ kiezen die de knoop doorhakt.

De controle kan bij jou thuis of op zijn kabinet 
plaatsvinden. 

Dit laatste kan niet als je huisarts beslist dat je je 
niet kan verplaatsen. 

Je werkgever betaalt de kosten van de controle en 
eventuele verplaatsingen. 

Waar?

Niet ziek?

DE ARBEIDSARTS
Je kan tijdens je ziekte op eigen initiatief contact 
opnemen met de arbeidsarts voor een bezoek 
voorafgaand aan de werkhervatting.

Deze consultatie is gratis en moet binnen de tien 
werkdagen na de aanvraag doorgaan.

Je kan met je arbeidsarts overleggen over je kansen 
om het werk te hernemen of aangepast werk te 
vragen. 

Het grote voordeel is dat alles vertrouwelijk blijft 
en de werkgever hierover niets te weten komt. 

Val je omwille van risico’s op het werk onder het 
verplicht gezondheidstoezicht en was je langer dan 
vier weken ziek? 

Dan moet de arbeidsarts je steeds onderzoeken bij 
de werkhervatting.

Verplicht gezondheidstoezicht

Waarom?

Meer info vind je op ziekte.hetacv.be


