waarop u helemaal niet hebt gewerkt hoeft u niet mee te rekenen.

gezondheidsproblemen voor betaald werk.
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gezondheidsproblemen. Daarover gaan de volgende vragen.

werk aanwezig is, maar zijn werk minder goed doet vanwege die

van hun werk. Het kan echter voorkomen dat iemand wel op zijn

Mensen met gezondheidsproblemen moeten daarvoor soms verzuimen

Presenteïsme

• Wanneer u de helft van de tijd heeft verzuimd wegens ziekte, noteert u 50%.

gewerkt, noteert u dat u 100% heeft verzuimd.

bijvoorbeeld alle dagen aanwezig was en op therapeutische basis heeft
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Geheel niet in staat om te werken

5

huidige werkvermogen toekennen?

6
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Werkvermogen in beste periode van uw leven

een waarde van 10 punten bedroeg. Hoeveel punten zou u dan aan het

Veronderstel dat uw werkvermogen in de beste periode van uw leven

Huidige werkvermogen vergeleken met beste werkvermogen

1

• Werken op arbeidstherapeutische basis telt als verzuim. Wanneer u

% verzuimd

Even goed als normaal

Werkvermogen

Ja, ik heb

Zeer slecht

een 10 betekent dat uw werk niet werd beïnvloed.)

(Een 1 betekent dat u zeer slecht in staat was uw werk uit te voeren en

op uw werk was terwijl u last had van gezondheidsproblemen.

Wilt u aangeven hoe goed u hebt gewerkt op de dagen dat u wèl

Toelichting en voorbeelden:

Nee

gezondheidsproblemen?

Hebt u de afgelopen maand verzuimd van betaald werk vanwege

uren per week

Zelfstandig: hoeveel uur per week werkt u gemiddeld?

uren per week

Loondienst: voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?

verricht, terwijl u last had van gezondheidsproblemen? De dagen

Dit deel van deze vragenlijst gaat over de gevolgen van uw
dagen

Hoeveel dagen in de afgelopen maand hebt u wel betaald werk

Absenteïsme

AANBEVELING VOOR HET METEN VAN WERKGERELATEERDE UITKOMSTMATEN

