
 

 

Hoe meld ik mij ziek? 
 

Regels wat betreft ziek melden 
 

Er zijn een aantal regels omtrent ziekmelden. 

1. Als je ziek bent, bel je ten allen tijde voor 09:00 uur in de ochtend naar 0610553878 voor de 
algemene belvloer of 0658710696 voor de Sanquin belvloer. Dit geldt ook als je pas later op 
de dag hoeft te beginnen. Je kunt je alleen telefonisch ziekmelden. Andere kanalen zoals 
Slack of Whatsapp worden niet geaccepteerd.  

2. Bel je na 9 uur, dan kunnen we je niet meer ziek melden en dien je de uren in te halen in de 
zelfde week. 

3. Zorg dat je bereikbaar bent. Hebben we je gebeld en kon je niet opnemen. Bel altijd even 
terug. 

4. Zorg dat we altijd op de hoogte zijn van waar je je bevindt. Als jij je op een ander adres 
bevindt dan dat bij ons bekend is, laat het dan weten. Dit i.v.m. een mogelijk huisbezoek. 

Veel gestelde vragen omtrent ziek melden. 
 

Q: Waarom ziek melden voor 09:00 uur? 
A: Zodat de teamleiders genoeg tijd hebben om eventuele vervanging te regelen. 

Q: Ik ben ziek, krijg ik door betaald? 
A: Je eerste ziekte dag is nooit betaald. De eerste dag is altijd een wachtdag, mits je in de 4 weken 
ervoor geen ziekmelding hebt gehad. Vanaf je 2e ziektedag krijg 80% betaald van wat normaal 
gesproken je loon zou zijn geweest voor de gemiste uren. Als minimum loon verdient, wordt je 
ziektegeld altijd aangevuld tot het minimum loon.  

Verwacht je maar 1 dag ziek te zijn. Dan kan je er altijd voor kiezen om de uren in te halen, of de uren 
van je verlofuren af te halen. 

Q: Wat houdt een huisbezoek in? 
A: Quality Contacts werkt samen met een bedrijf dat huisbezoeken uitvoert om te bepalen of de 
werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is op dat moment. Dit soort huisbezoeken worden 
steekproefsgewijs uitgevoerd. Het is dus belangrijk dat wij een correct adres hebben van waar jij je 
op dat moment bevindt. Heb je dokters- of ziekenhuisafspraken, laat dat dan weten aan je 
teamleider. 

Q: Ik heb een brief in de bus gehad dat ik niet thuis was tijdens een huisbezoek. Wat nu? 
A: Neem direct contact op met je teamleider via de teamleider telefoon (0610553878). Mocht er 
geen gegronde reden zijn voor je afwezigheid, zal je ziekmelding worden omgezet naar onbetaald 
verlof  

 

 


