
Ziekteverzuim op recordhoogte

Het ziekteverzuim heeft een recordhoogte van 8,7% bereikt. Dit gaat gepaard met een toegenomen uitstroom 
van personeel. De instroom in FZO-opleidingen is afgenomen, maar de instroom in andere CZO-opleidingen  
is sterk toegenomen, met name in de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ). Veel personen hebben inmiddels een 
BAZ-diploma behaald.  

Factsheet 

Arbeidsmarkt

Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen is in het 1e 

kwartaal van 2021 8,7%. Dat is relatief gezien 37,0% meer dan één 

jaar eerder en het hoogste verzuimcijfer sinds het uitbrengen 

van deze factsheet.

De totale instroom in FZO-opleidingen is in het 1e kwartaal 2022 

met 804 flink lager dan één jaar eerder (1.044). De instroom in 

overige relevante CZO-opleidingen is 480. Dat is 36,0% meer 

dan één jaar eerder. Voor een groot deel wordt deze stijging  

veroorzaakt door de in het najaar van 2020 ingevoerde opleiding 

Basis Acute Zorg. De instroom is gestegen van 87 in het 1e  

kwartaal 2021 naar 302 een jaar later (niet in tabel).

In het 1e kwartaal 2022 hebben 713 deelnemers een diploma 

voor een FZO-opleiding behaald. Dit is 3,0% meer dan één jaar 

eerder. De uitstroom, gemeten aan de hand van het aantal  

diploma’s, uit de overige relevante CZO-opleidingen is 372. Dat  

is meer dan twee keer zoveel dan één jaar eerder. Hieronder  

zijn 149 personen die de half jaar durende opleiding Basis Acute 

Zorg hebben afgerond (niet in tabel). 
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Juni 2022  |  Met deze factsheet informeert de NVZ haar leden ieder kwartaal over de arbeidsmarktontwikkelingen in de branche ziekenhuizen.

Werknemers	 Q4	2020	 Q4	2021	 Δ

Totaal 224.800 223.300 -0,7%

tot 35 jaar 71.200 71.500 +0,4%

vanaf 55 jaar 57.000 57.400 +0,7%

ingestroomd 29.690 28.690 -3,4%

uitgestroomd 23.740 30.190 +27,2%

Bron: AZW StatLine

Diploma’s	 Q1	2021	 Q1	2022	 Δ

FZO-opleidingen 692 713 +3,0%

Overige CZO-opleidingen 171 372 +117,5%

Totaal 863 1.085 +25,7%

Bron: CZO

Ziekteverzuim	 Q1	2021	 Q1	2022	 Δ

Verzuimcijfer 6,3% 8,7% +37,0%

Bron: Vernet

Monitoring Verklaring VAZ
Voor de afspraken in de NVZ-verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) over realisatie stages, uitstroom en FZO-opleidingen worden op regionaal 
niveau jaarcijfers gemonitord. Alle relevante en actuele kengetallen vindt u hier .

Het aantal werknemers is in het vierde kwartaal 2021 vanwege 

een negatief saldo van in- en uitstroom iets gedaald ten opzichte 

van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. Van de in totaal 223.300 

werknemers zijn 71.500 35 jaar of jonger en 57.400 55 jaar of  

ouder. Dat is een toename van respectievelijk 0,4% en 0,7% ten 

opzichte van een jaar eerder. De afname van het aantal werk- 

nemers is voornamelijk aan een afname in de groep 45- tot 

55-jarigen te wijten (niet in tabel). De instroom is in de periode 

Q1 2021 t/m Q4 2021 ten opzichte van een jaar eerder met  

3,4% gedaald, terwijl de uitstroom met 27,2% steeg. Daarbij is 

de uitstroom naar andere zorgbranches het meest gestegen. 

Instroom	 Q1	2021	 Q1	2022	 Δ

FZO-opleidingen 1.044 804 -23,0%

Overige opleidingen 353 480 +36,0%

Totaal 1.397 1.284 -8,1%

Bron: CZO

Deze factsheet toont een aantal kerngegevens van de 
arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen. Hierbij wordt 
het meest recent beschikbare kwartaal vergeleken met 
dezelfde periode één jaar eerder. Voor werkgelegen- 
heid is het meest recent beschikbare kwartaal het 4e 

kwartaal 2021. De in- en uitstroomcijfers betreffen een 
jaarcijfer voor 2021. Voor ziekteverzuim betreffen de 
meest recent beschikbare data het 1e kwartaal 2022  
en voor CZO-cijfers eveneens.

https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/navigatieScherm/thema
https://analytics.zoho.eu/open-view/49518000000995229/ed7d256d5f2d57c6fb9919fe51805b7e
https://zmt-ziekenhuizen.nl/nl/verklaring-versterken-arbeidsmarkt-zorg
https://analytics.zoho.eu/open-view/49518000000747003/0743b649d4d338bea03ba4032a898054

