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diabetes en werk
Als u te horen krijgt dat u diabetes hebt, is dat schrikken. Of u nu jong of oud bent,  
diabetes gaat nooit meer over. veel mensen merken dat ze daar verdrietig of boos  
van worden. Of onzeker zijn over wat de ziekte betekent en hoe de toekomst eruit  
gaat zien. Bovendien vraagt diabetes een aanpassing. U moet immers uw leven  
anders gaan inrichten.

Mensen kunnen niet genezen van diabetes, maar het is wel goed te behandelen. Gaandeweg 

vindt u uit hoe diabetes een plaats krijgt in uw dagelijks leven. Daarbij komt ook uw werk 

kijken. De gevolgen van diabetes voor het werk zijn meestal goed te overzien. Van alle 

werken de mensen in Nederland heeft 1 op de 50 diabetes. De meesten kunnen met hun 

diabetes prima werken. Er zijn zelfs topsporters met diabetes. Voor anderen is werken met 

diabetes minder gemakkelijk. Het hangt ook af van het soort werk dat u doet. Op het werk 

wilt u het liefste zoveel mogelijk controle over uw ziekte, zodat u zo prettig en ongestoord 

mogelijk kunt werken. Om dit te bereiken, kunt u veel zelf doen. Deze brochure geeft u  

daar advies over. 

deze brochure bestaat uit twee delen.
1.  U hebt diabetes: de gevolgen voor uw werk

2.  U hebt diabetes en u gaat solliciteren 

1.  U hebt diabetes: de gevolgen voor uw werk
Wat heeft diabetes nu voor gevolgen voor 

uw werk? Van welke beperkingen kunt u last 

krijgen? Vooral mensen die nog niet zo lang 

weten dat zij diabetes hebben, kunnen een 

hypo (een lage bloedsuikerwaarde) nog niet 

zo goed op tijd voelen aankomen. Een hypo 

kan echter wel uw gedrag veranderen: u 

reageert ineens feller op een collega dan dat 

u normaal zou doen. Of u moet even pauze 

nemen van uw werk om iets te eten, terwijl 

uw collega’s doorwerken. Ook vermoeid

heid van een hyper (een hoge bloedsuiker

waarde) kan u hinderen in uw dagelijkse 

werk. En niet iedere collega snapt het als u 

wat later op het werk komt vanwege een 

lage bloedsuiker, als u zich vervolgens de 

hele dag weer prima voelt. 

wat kunt u zelf doen?  
Diabetes heb je 24 uur per dag. Net als in 

uw vrije tijd, moet u ook op het werk dingen 

doen om uw ziekte zo goed mogelijk te 

behandelen. Collega’s en uw leidinggevende 

zullen dat soms merken. Diabetes is dus een 

ziekte die u meeneemt naar uw werk. Bij de 

behandeling van diabetes is zelfmanage

ment erg belangrijk. Met zelfmanagement 

wordt bedoeld alles wat u zelf kunt doen 

om zo goed mogelijk om te gaan met uw 

diabetes. Ook op uw werk. Bijvoorbeeld: 

voldoende en op vaste tijdstippen eten.  

Uw bloedsuiker meten. De hoeveelheid  

eten en insuline aanpassen als u een hypo  

of een hyper hebt.
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wat hebt u nodig
Ga voor uzelf na wat voor u belangrijk is om goed uw werk te kunnen 

doen met diabetes. dingen waaraan u kunt denken zijn:  

   Tijd voor doktersbezoek, één keer in de … maanden 

   Tijd voor bloedprikken, oogarts, diabetesverpleegkundige, diëtiste

    Mogelijkheid om tussendoortje te eten, bijvoorbeeld tijdens  
werkoverleg 

   Tijd voor bloed prikken, bloedsuiker meten en koolhydraten tellen 

   Tijd voor toedienen van insuline 

   Veilige opbergplek voor insuline 

    Een werkaanpassing, bijvoorbeeld flexibele werktijden als u zich  
niet goed voelt

   Even kunnen herstellen van een hypo of hyper

   Steun en begrip van uw leidinggevende 

   Steun en begrip van uw collega’s  

    Regelmaat in werktijd en werkbelasting

    Fysieke ruimte voor bloed prikken of insuline spuiten

   Collega’s die alert zijn op een hypo

   Iets anders, namelijk… 

Om deze zaken te regelen, is het belangrijk dat u zelf meedenkt en met moge lijke 
oplossingen komt. Met kleine aanpassingen kunt u met uw diabetes prima werken.

Mensen die al veel erva ring hebben met 

diabetes, geven aan dat plezierig werken 

vooral afhangt van hun eigen inzet en zelf

management. Sommigen hebben helemaal 

geen moeite met zelfmanagement. Anderen 

voelen het als een extra belasting. Reke ning 

houden met een dieet en regelmatig eten 

wordt door de meeste mensen als lastig 

ervaren. Het insuline spuiten vinden minder 

mensen een probleem. 

Zelfma nagement betekent ook dat u soms 

tijd en ruimte vraagt voor uw diabetes. Voor 

een vingerprik, voor insuline toedienen, voor 

een bezoek aan de polikliniek of de huisarts, 

om bij te komen van een hypo of om wat 

voor reden dan ook. Dit vraagt van u dat u 

voor uzelf kunt opkomen. Het vraagt van uw 

omgeving, leidinggevende en collega’s, dat 

ze rekening met u houden als het nodig is.

wat vertelt u aan uw collega’s en leidinggevende? 
Mensen met diabetes wegen zelf af wat ze wel en niet vertellen over hun ziekte. Sommige 

mensen vertellen het uitgebreid aan hun collega’s of hun leidinggevende. Anderen kiezen 

ervoor om niets te vertellen. Er kunnen goede redenen zijn om niets te vertellen.  

Bijvoorbeeld als u nauwelijks last van uw diabetes hebt in uw werk. En als u liever dit soort 

zaken voor uzelf houdt. 
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wat te doen bij een hypo of hyper?
Behalve de naaste collega’s en leidinggevende, is het vaak ook een goed idee 

om de bedrijfshulpverlening (BHV) te informeren over de diabetes en wat te 

doen bij een hypo. Op www.diabeteszorgbeter.nl (onder Direct downloaden 

> Patiënteninformatie) kunt u een eenvoudig kaartje downloaden waarop 

de belangrijkste symptomen staan van een hypo en hyper. Dit kaartje kunt u 

printen en bijvoorbeeld aan uw directe collega’s geven. Als u het geeft, kunt u 

meteen wat vertellen over wat diabetes in uw geval betekent. 

Hoeveel wilt u vertellen over uw diabetes? 
U wilt uitleg geven over: 

O   medische oorzaak van diabetes

O    bloedprikken voor check van bloedsuiker 

O     insuline spuiten

O   dieet en regelmatig eten

O   controlebezoeken aan dokters 

O    gevolgen van een lage bloedsuiker/hypo: moe, rillerig, in de war

O    gevolgen van een hoge bloedsuiker/hyper: dorst, veel plassen, moe 

O   wat collega’s voor u kunnen doen

O    ……………

Of als er kans is dat uw werkgever u vanwege de diabetes achterstelt bij anderen. Als de 

behandeling van diabetes op uw werk zichtbare gevolgen heeft, dan is het beter om wel iets 

over de diabetes te vertellen. Bijvoorbeeld als u:

∞    regelmatig bloed prikt op het werk

∞    insuline gebruikt op uw werk

∞    regelmatig moet eten

∞    soms of regelmatig weg moet voor een behandeling of een afspraak met de dokter

∞    soms een hypo hebt en daarvan moet bijkomen.

In die gevallen is het prettig voor uw collega’s of leidinggevende om te weten wat er met 

u aan de hand is. En wat de gevolgen zijn of kunnen zijn op het werk. Dat maakt het voor 

u ook makkelijker om op uw werk aan zelfmanagement te doen. Of om uw collega’s of 

leidinggevende om hulp te vragen als dat nodig is. 
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Ervaringen en oplossingen van mensen met diabetes 
Benieuwd hoe andere mensen met diabetes omgaan met diabetes op het werk? Hier 
vindt u wat ervaringen (quotes verzameld in het kader van het onderzoek diabetes en 
Arbeid van de Universiteit Maastricht). 
 

“Voor mij is het belangrijk om op regelmatige tijden te eten. Daarom zie je me soms wat eten 

tijdens het werkoverleg.” 

“Ik heb me aangewend om altijd al mijn spullen bij me te hebben: meter, pen, insuline en iets 

te eten of te drinken. Op mijn werk heb ik ook meters, pennen en insuline liggen, dus ik zal 

nooit zonder zitten”.

“Als ik mij ’s ochtends niet goed voel, kan ik later op mijn werk komen en dan werk ik ’s 

middags wat langer door. Dat heb ik zo geregeld met mijn baas. Hierdoor heb ik nooit het 

gevoel dat mijn werk lijdt onder de diabetes. Zo zijn we allebei tevreden met deze afspraak.”

“Ik vertel niet zo heel veel over mijn ziekte aan mijn collega’s. Wel zeg ik tegen hen: als je er 

nog meer van wilt weten, dan mag je dat aan mij vragen.”

 “Openheid over de eigen diabetes werkt vaak juist goed. De routine van ‘meten en  

bolussen/spuiten’ zal, zodra het nieuwtje er af is, de collega’s vaak niet eens meer opvallen. 

Hierin speelt de eigen acceptatie van de diabetes ook een duidelijke rol: hoe normaler je het 

zelf vindt, hoe sneller anderen dit ook zo ervaren.”

Irritatie en onbegrip op het werk 
Als u af en toe het werk moet neerleggen omdat u een hypo hebt, moe bent of uzelf insuline 

moet toedienen, dan moeten collega’s doorwerken en soms uw werk overnemen. Dat kan

irritatie oproepen. Irritatie en onbegrip kunnen ook ontstaan door een gebrek aan kennis 

over diabetes. Erover vertellen kan misverstanden of onbegrip uit de weg helpen en zorgen 

voor een goed contact met collega’s. Andere mensen met diabetes geven de volgende tips:

 

∞    Toon begrip voor de irritatie.

∞    Informeer uw leidinggevende en collega’s over de beperkingen die uw diabetes met 

zich meebrengt. Hoeveel u wilt vertellen is aan u. 

∞    Bespreek dit eventueel met de bedrijfsarts. 

∞    Maak duidelijke afspraken over wat de bedrijfsarts aan uw directe baas gaat vertellen. 
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wat is belangrijk om gewoon te blijven werken?
Veel mensen die diabetes kregen, gingen u voor in het leren omgaan met deze ziekte 

op het werk. Uit onderzoek blijkt dat mensen die al veel ervaring hebben met diabe

tes, het volgende belangrijk vonden om aan het werk te blijven: 

 

1. acceptatie van de ziekte 

2. zelfmanagement

3. steun van collega’s en leidinggevende

4.  steun van hulpverleners als de bedrijfsartsen en andere dokters

5. werkaanpassingen 

Als u verwacht dat uw werkgever rekening houdt met u, is het ook belangrijk dat  

u zelf rekening houdt met uw werk. Bijvoorbeeld door een doktersbezoek niet  

midden op de dag te plannen als het ook anders kan. Sommige ziekenhuizen  

bieden ook avondafspraken. 

werkaanpassingen om u aan het werk te houden 
Aanpassingen aan werkplek of werktijden zijn bij een ongecompliceerde diabetes meestal 

niet nodig. Maar als de instelling van uw medicijnen niet goed is, u vaak moe bent, u naar 

uw gevoel uw werk niet goed doet of moeite heeft met sommige werktaken, kan dat een 

reden zijn om met uw leidinggevende te gaan praten. Werkaanpassingen kunnen dan een 

oplossing zijn. Dat geldt zeker als u te maken krijgt met complicaties, zoals problemen met 

ogen, nieren, voeten, hart en bloedvaten. Deze kunnen lichamelijke beperkingen op het 

werk geven. Ook in dat geval kunnen werkaanpassingen een oplossing zijn. Er bestaat geen 

standaardlijst met alle mogelijke werkaanpassingen. Een werkaanpassing ontstaat vaak in

overleg tussen werknemer en leidinggevende. Samen kunnen zij creatieve ideeën bedenken 

voor een concrete aanpassing van het werk.  

voorbeelden van werkaanpassingen: 
∞    korter werken

∞    andere werktijden 

∞    andere pauzeregeling

∞    een lager werktempo

∞    schuiven met werktijden

∞   weglaten van bepaalde taken

∞   toevoegen van bepaalde taken

∞    hulp van collega’s bij bepaalde 

taken of als ik een hypo heb

∞    bij of omscholing om andere 

taken te gaan doen

∞    …….…….…….…….…….

Naast werkaanpassingen zijn er allerlei aanpassingen mogelijk in de werkomge ving of  

technische hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld aangepast meubilair, een beter toegankelijke 

werkplek of een aangepaste computer.
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Kom zelf met een voorstel

Voor uw werkgever én voor u is het 

prettig als u zelf met een voorstel of 

een oplossing komt. Breng dan zo 

concreet mogelijk in kaart:

∞    wat u precies nodig hebt

∞    waar of hoe u dat kunt krijgen

∞    hoeveel het kost

∞    wie het zou kunnen betalen 

∞    hoe lang de aanvraag duurt 

werkaanpassingen kosten geld
De arbodienst of bedrijfsarts van uw 

werkgever kan voor u en uw werkgever 

uit zoeken of er aanpassingen mogelijk zijn, 

hoe u eraan komt en wie wat betaalt. In 

sommige gevallen worden werkaanpassin

gen betaald door UWV. Voor meer infor

matie over werk aanpassingen en voorde

lige regelingen om u in dienst te houden, 

ga naar www.dvn.nl/werk en download de 

informatiebladen regelingen voor werk
nemers en regelingen voor werkgevers.

 

de bedrijfsarts en andere dokters 
Hebt u moeite met uw werk vanwege de 

diabetes? Of hebt u het idee dat uw werk 

niet goed voor uw bloedsuikerwaarden is? 

Dan is het verstandig om naar uw behan

delend arts of de bedrijfsarts te gaan. Uw 

eigen arts kan u adviseren hoe u een betere 

instelling kunt krijgen. De bedrijfsarts of 

arbeidsdeskundige kan u en uw werkgever 

adviseren over werkaanpassingen. 

Niet alle bedrijfsartsen hebben voldoende 

kennis over diabetes om u goed te kunnen 

helpen. In dat geval kunt u de bedrijfsarts 

vragen contact op te nemen met uw behan

delend arts, de diabetesverpleegkundige of 

de praktijkondersteuner. Of wijs uw bedrijf

sarts op het Verzekeringsgeneeskundig (VG) 

protocol Diabetes Mellitus uit 2009,  

dat te downloaden is op www.nvvg.nl. 

Als uw bedrijfsarts niet  
genoeg weet van diabetes

Wijs uw bedrijfsarts op het Verzek

eringsgeneeskundig (VG) protocol 

Diabetes Mellitus uit 2009. Hij of zij 

kan deze op de website van de NVVG 

downloaden: www.nvvg.nl. 

Sommige beroepen vragen medische 
geschiktheid 
Als de diagnose diabetes gesteld wordt, 

dan vraagt u zich misschien af of u uw werk 

wel kunt blijven doen. Ook uw werkgever 

kan zich dit afvragen. Voor de meeste 

beroepen is het hebben van diabetes geen 

enkel bezwaar. Er zijn echter beroepen 

waarbij ‘bijzondere eisen aan de medische 

geschiktheid’ worden gesteld. Het gaat 

dan om beroepen waarbij de gezondheid 

een risico kan vormen, voor de veiligheid 

van de werknemer zelf of de veiligheid van 

anderen. Denk bijvoorbeeld aan het werken 

met gevaarlijke machines of beroepen als 

machinist of bestuurder van een bus. Voor 

informatie over deze beroepen kunt u 

mailen naar werk@dvn.nl.  

Onregelmatig werk 
Als u onregelmatig werkt, heeft zelfmanage

ment extra aandacht nodig. Het kan bijvoor

beeld betekenen dat u vaker moet meten, 

op andere tijden moet eten en spuiten, 

andere insuline moet gebruiken, meer moet 

bewegen of beter kunt overstappen op 

een insulinepomp om flexibeler te kun

nen zijn. Over de beste aanpak kunt u het 

beste overleggen met uw diabetesverpleeg

kundige of arts. Heeft het onregelmatig 

werken een sterk ontregelend effect op uw 

bloed glucosewaarden, dan kunt u met uw 

werkgever overleggen. Zijn er werkaan

passingen mogelijk die zorgen voor een 

betere instelling?  
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Is dat niet mogelijk en lukt het niet om uw diabetes goed te reguleren, dan is het wellicht 

verstandig op zoek te gaan naar een baan met regelmatige werktijden.

Oneens met uw werkgever? 
U kunt over diverse zaken van mening verschillen met uw werkgever. Bijvoorbeeld als uw 

werkgever vindt dat uw diabetes een bezwaar is voor het werk en u vindt dat dit niet zo is. 

Of als u vindt dat uw werkgever niet voldoende doet om u bij ziekte weer aan het werk te 

krijgen. Belangrijk is dan om zo snel mogelijk een gesprek met elkaar te hebben. Bespreek 

dan niet alleen wat u niet kunt, maar ook wat u nog wel kunt doen. 

Op www.dvn.nl/werk staan diverse ‘steuntjes in de rug’: informatieve A4tjes met tips en 

uitleg voor werknemers met een chronische ziekte. Bijvoorbeeld over een arbeidsconflict of 

over het aanvragen van een Second Opinion bij UWV (als u er niet uitkomt met uw werk

gever). Ook een aanrader is het steuntje in rug: Belangrijk gesprek. Handig: in deze brochure 

leest u vanaf pagina 9 alles over sollicitatiegesprekken en diabetes. 

 

Als u er niet uitkomt
Als u zelf merkt dat u vanwege uw diabetes moeite hebt met uw werk, is het nodig er 

achter te komen wat er aan de hand is. Sommige mensen vinden het moeilijk om te  

accepteren dat ze een ziekte hebben die niet meer over gaat. Soms spelen schaamte  

of schuldgevoelens een rol. Of krijgt iemand te maken met onbegrip en lukt het niet om 

op een prettige manier een gesprek met de leidinggevende aan te gaan. Wat kunt u dan 

doen? Enkele tips:

∞    Kan de bedrijfsarts u ondersteunen?

∞    Kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon op het werk?

∞    Weet u iemand die u kunt meenemen naar een lastig gesprek?  

Oefen een lastig gesprek met iemand die u vertrouwt. Zo krijgt u de  

gelegenheid om van tevoren de juiste woorden te vinden. 

∞    Neem contact op met de Diabeteslijn (033) 463 05 66. De Diabeteslijn  

is voor iedereen beschikbaar, u hoeft geen lid te zijn van  

Diabetesvereniging Nederland. 

∞    Op www.welderforum.nl leest u ervaringen en keuzes van anderen  

rond het werken met diabetes. En u kunt hier anoniem en gratis uw eigen specifieke 

vragen stellen over diabetes en werk. 
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2. U hebt diabetes en u gaat solliciteren 

Als u gaat solliciteren, is het belangrijk om u goed voor te bereiden. U onderzoekt 
wat u belangrijk vindt, wat uw kwaliteiten zijn, hoe u uw vrienden en kennissen kunt 
inzetten, welk bedrijf bij u past. Bij de voorbereiding hoort ook het bedenken wat u wel 
en niet gaat vertellen over uw diabetes. deze brochure helpt u bij het beslissen over 
wat u wel en niet moet en wilt vertellen tijdens het solliciteren. U leest niet alleen over 
uw rechten en plichten, maar ook over hoe u met lastige vragen kunt omgaan. 

wel of niet vertellen over diabetes? 
Of u de diabetes wel of niet ter sprake brengt, hangt af van de functie waarop u solliciteert 

en de invloed van diabetes op uw leven. 

Hoe open moet u zijn? 
Wat zegt de wet over wat u moet vertellen over uw diabetes? Tijdens het sollicitatiegesprek 

mag een werkgever niet vragen naar uw gezondheid of uw ziekteverleden. Hij mag ook niet 

vragen of u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt gehad of heeft, zoals een WAOuit

kering. Dit is verboden in de Wet op de Medische Keuringen. 

Voor sollicitanten geldt de plicht om alles wat van invloed is op uw werk en het functio

neren in uw werk zelf te vermelden. In het uiterste geval kunt u op staande voet worden 

ontslagen als blijkt dat u verzwegen hebt dat u niet alle taken kunt uitvoeren. Het gaat hier

bij om een ziekte of handicap waarvan u zelf kunt weten of kunt begrijpen dat deze invloed 

heeft op het uitvoeren van de functie waarnaar u solliciteert. 

dat betekent bijvoorbeeld dat u:
1)  niet de taken uit de taakomschrijving kunt uitvoeren, of niet alle taken; 

2)  verwacht dat u vaker dan anderen ziek zult zijn; 

3) minder productief bent;

4)  een aanpassing op de werkplek of andere voorziening nodig hebt.

Of u de diabetes ter sprake moet brengen, hangt dus af van de functie waarop u solliciteert. 

En hoeveel problemen de diabetes geeft. Als u solliciteert, kunt u zelf nagaan in hoeverre de 

diabetes van invloed is op uw werk. We geven twee voorbeelden: 

  wel vertellen: Wel vertellen: Als u 

regelmatig hypo’s hebt en sterk schom

melende bloedglucosewaarden en u  

solliciteert naar een baan waarin u 

gevaarlijke machines moet bedienen, 

dan moet u de diabetes wel melden. De 

beperkingen die de diabetes met zich 

meebrengt, kunnen namelijk leiden tot 

een onveilige situatie op het werk. 

  niet vertellen: U bent goed op uw medi

cijnen ingesteld. U solliciteert op een 

functie waarin u veel lichamelijk werk 

moet doen. U bent gewend aan licha

melijk werk en het geeft geen problemen 

in uw dagelijks leven of op uw huidige 

werk. U hoeft dit dan niet te vermelden 

bij uw sollicitatie. Het is namelijk te ver

wachten dat u uw werk goed kunt doen. 
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Krijgt u toch vragen over uw gezondheid? 
Soms worden er tijdens een sollicitatiegesprek toch vragen over uw gezondheid of 

ziekteverleden gesteld. Wat dan? U kunt verschillende dingen doen.

∞    U vertelt dat u diabetes hebt en dat u er in uw werk nooit last van hebt gehad. 

∞    U reageert vriendelijk met een wedervraag. Bijvoorbeeld ‘Waarom is deze vraag 

volgens u van belang?’ Of ‘Als ik iets had dat van invloed zou zijn op mijn  

functioneren, zou ik het u vertellen, maar ik geloof niet dat mijn gezondheid daar 

iets mee te maken heeft.’

∞    U ontkent dat u een aandoening hebt of zegt dat u weinig ziek bent geweest. Uw 

ontkenning kan later geen reden zijn voor ontslag. Volgens de wet mag er name

lijk niet naar uw gezondheid worden gevraagd tijdens een sollicitatiegesprek. 

Ook is het mogelijk dat u een vragenlijst of sollicitatieformulier moet invullen.  

Op deze vragenlijst mogen géén gezondheidsvragen staan. Als dit toch het geval is:

∞    Vult u ‘geen commentaar’ of ‘niet van toepassing’ in.

∞    Ontkent u dat u een ziekte of handicaps hebt (gehad). 

Vragenlijsten met gezondheidsvragen kunnen als klacht worden gemeld bij de  

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen: 

www.aanstellingskeuringen.nl.

Conclusie  
Wanneer uw diabetes geen directe gevolgen heeft voor het werk dat u gaat doen, mag u zelf 
weten of u tijdens het solliciteren vertelt over uw diabetes en wat u vertelt.  

wat zet u in uw sollicitatiebrief?
Over uw gezondheid hoeft u in uw sollicitatiebrief niets te schrijven. U wilt uitgeno

digd worden voor een sollicitatiegesprek omdat u vindt dat de functie goed bij u 

past en u de functie leuk vindt. De meeste deskundigen en sollicitanten met gezond

heidsproblemen adviseren om een chronische ziekte niet in een sollicitatiebrief te 

noemen. U beslist uiteindelijk zelf of u het wel of niet wilt opnemen in uw brief. 

Maak zelf de afweging
Gaat u wel of niet vertellen over uw diabetes? Beide keuzes hebben voor en na

delen, zoals u ziet in de tabel. U maakt uiteindelijk zelf de keuze hoe open u wilt zijn. 

Tip: overleg met uw partner of een goede vriend of vriendin of u moet vertellen dat u 

diabetes heeft als u gaat solliciteren. Zij kennen u en uw ziekte goed.
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wel vertellen 

voordeel

  U bent eerlijk en laat direct weten dat de 

diabetes bij u hoort. 

  U geeft u zelf de mogelijkheid te vertellen dat 

u toch de geschikte persoon voor de baan 

bent ondanks uw diabetes. 

  U legt de nadruk op uw mogelijkheden en 

talenten in plaats van op uw diabetes.

  U vertelt hoe u door uw diabetes in staat  

bent om uw werk goed te organiseren.

  U vertelt dat u uzelf beter hebt leren  

kennen door uw diabetes.

  U maakt snel een vertrouwensband mogelijk.

  U biedt de werkgever de gelegenheid  

rekening te houden met uw diabetes.

  U kunt uw proactieve en oplossings gerichte 

kant laten zien. 

  U kunt de werkgever meteen op de hoogte 

brengen van subsidiemogelijk heden.

  U kunt met een voorbeeld laten zien hoe u 

zelf eventuele problemen oplost.

nadeel 
  Leidt af van uw geschiktheid voor de functie.

  Kan de werkgever afschrikken, u loopt het 

risico niet te worden aangenomen. 

niet vertellen 

voordeel

  U begint met een schone lei.

  U maakt geen ‘slapende honden wakker’.

  U legt de nadruk op vaardigheden, opleiding, 

karakter waarom u nu juist de geschikte 

kandidaat bent.

  De werkgever ziet u als mens (en niet alleen 

uw ziekte). 

  Uw diabetes speelt niet mee bij de selectie. 

nadeel
  Als blijkt dat u uitvalt binnen zes maanden 

wegens uw diabetes en u had dat kunnen 

verwachten, loopt u het risico ontslagen te 

worden.

  Sommige werkgevers vinden het een vertrou

wenskwestie en door het niet te vertellen is 

volgens hen het vertrouwen geschaad. 

  U moet later voorzichtig zijn met informatie 

over uw ziekte(verleden) tegenover collega’s 

en leidinggevenden.

Als u over uw diabetes wilt vertellen 
Op welk moment vertellen? 
Sommige mensen vertellen in hun eerste gesprek al over hun gezondheid. Ook als dat 

volgens de regels niet hoeft. Dat is een persoonlijke keuze. Anderen vertellen het zo laat 

mogelijk in de procedure en alleen als het moet. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat u de baan 

krijgt, maar u nog niet bent aangenomen. U kunt het dan ter sprake brengen bij de 

contractbesprekingen.

Hoe vertellen?
Als u hebt besloten om over uw diabetes te vertellen, is het goed om tijdens het sollicitatie

gesprek er zelf over te beginnen. Geef precies aan hoe u met de diabetes omgaat en wat u 

nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen. Daarmee laat u zien dat u begrijpt dat een 

beperking een werkgever voor vragen stelt en dat u hebt nagedacht over een oplossing.  

Benadruk de positieve kanten van uw diabetes. Bijvoorbeeld dat u enorm gemotiveerd bent 

om aan het werk te gaan. 
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Of dat u uw grenzen goed hebt leren kennen. Maar laat de diabetes niet de rode draad zijn 

in het gesprek. Stuur het gesprek zo snel mogelijk weer terug naar de baan waarop u  

solliciteert. En naar uw kwaliteiten voor dit werk, uw motivatie en uw enthousiasme. Dat zijn 

uiteindelijk de redenen om op deze baan te solliciteren. 

Tips: 
•   Oefen uw verhaal een aantal keren met iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld 

een goede vriend(in) of familielid. Geef aan waar uw oefenpartner op moet letten 

tijdens het proefgesprek.

•   Vertel in een paar zinnen welke beperking u hebt door uw diabetes en wat u nodig 

hebt om uw werk goed te kunnen doen. 

•   Vermijd medische termen. Als u ze toch gebruikt, leg ze uit.

•   Probeer tijdens uw sollicitatie niet emotioneel te zijn over uw diabetes. 

•   Vertel welke werkzaamheden u minder goed of niet kunt uitvoeren vanwege uw 

beperking. Bedenk wat daar eventueel voor in de plaats goed zou kunnen doen. 

•   Geef een oplossing voor mogelijke knelpunten die uw diabetes met zich mee

brengt.

•   Wees zo precies en duidelijk mogelijk.

•   Wees positief over wat u wel kunt en benadruk dit. 

wat zeggen anderen?
∞    “Het positieve van mijn diabetes is dat ik mezelf beter heb leren kennen. Door 

hypo’s op het werk in het verleden, heb ik geleerd wat ik aankan en waar mijn 

grenzen liggen.”

∞    “Door mijn diabetes ben ik praktisch, flexibel en handig geworden.  

Nu is diabetes een gewoon onderdeel van mijn leven.”

∞    “Ik zie mijn diabetes niet direct als ziekte maar als iets wat mij anders maakt.  

Vrijwel iedereen heeft wel iets wat hem of haar anders maakt. De ene heeft een 

hoge bloeddruk, een ander heeft overgewicht en weer een ander draagt een bril.” 

Handige manier om te vertellen: STARR 
Een handige manier om over uw kwaliteiten of prestaties in het verleden te praten, is de 

STARRmethode. Wanneer u over uw diabetes wilt vertellen, kunt u met deze methode 

aangeven hoe u omgaat met uw diabetes in uw dagelijkse leven of huidige werk. 

S =  situatie: wat was de voorbeeldsituatie die u wilt beschrijven?

T =  taak: wat was uw opdracht of taak die u moest doen?

A = actie: wat hebt u gedaan?

R =  resultaat: wat was het resultaat van uw actie?

R =  reflectie: wat hebt u er van geleerd, wat vond u er van, wat deed het met u,  

wat kunt u er nu verder mee doen?
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Het voordeel van de STARRmethode is dat u aangeeft hoe u oplossingen hebt bedacht 

om een bepaald resultaat te behalen of moeilijke situatie het hoofd te bieden. U vertelt dan 

niet alleen dat u ergens goed in bent, maar u geeft een voorbeeld waaruit dit blijkt.

voorbeeld 
S:  Ik moet rekening houden met mijn energie vanwege diabetes. Dat betekent op tijd mijn 

pauze nemen.

T:  Ik had een uur de tijd om met een klant afspraken te maken op een voor mij praktisch 

tijdstip.

A:  In de loop van de dag bleek dat overleggen met mijn collega’s uitliepen, waardoor ik in 

de knel leek te komen met mijn pauze. Dus heb ik geregeld dat het klantgesprek later op 

de dag plaats vond. 

R:  Op deze manier kon ik tijdig mijn bloedsuiker testen en wat eten. Mijn collega’s en ik 

waren nu om dezelfde tijd klaar. Ik had een goed gesprek met de klant waar ik fris aan 

kon beginnen.

R:  Achteraf gezien waren mijn collega’s ook blij met mijn oplossing. Nu is onze wederzijdse 

flexibiliteit duidelijk. We hebben toen meteen de afspraak gemaakt dat als gesprekken te 

lang duren ik mijn pauze kan nemen.

Omgaan met lastige vragen 
Wanneer u zelf over uw gezondheid begint te vertellen, zal een werkgever daarover vragen 

stellen. Vaak wordt gevraagd naar een situatie die u hebt meegemaakt en hoe u daarin 

hebt gehandeld. Probeer dus een paar goede voorbeelden te bedenken van situaties, die in 

de functie belangrijk kunnen zijn. Daarmee kunt u vertellen over vaardigheden die u heeft 

gebruikt en uw omgang met diabetes. Vragen of vooroordelen over diabetes kunnen lastig 

zijn. Bedenk welke vragen u lastig vindt. Maar bedenk vooral hoe u daar een antwoord op 

gaat geven. Tip: download het steuntje in de rug: vooroordelen, lastige vragen en sterke  
antwoorden op www.dvn.nl/werk.

wat hebt u nodig om uw werk goed te kunnen doen? 
Met de lijst op pagina 3 kunt u nagaan wat u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen. 

Als u een speciale aanpassing nodig heeft op uw werkplek, dan kunt u die aanvragen bij 

UWV. Bespreek van tevoren met een arbeidsdeskundige van UWV wat er mogelijk is en op 

welke termijn het te regelen is. U laat dan zien dat u meedenkt. Wanneer u geen contact

persoon hebt bij UWV, bel dan met UWV: 09009294.
 

Op www.vraagwelder.nl/solliciteren vindt u alles waaraan u kunt denken 

bij de voorbereiding van uw sollicitatie. 
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voordelige regelingen 
Een ongecompliceerde diabetes is geen arbeidshandicap, maar sommige complicaties van 

diabetes kunnen wel een arbeidshandicap worden, bijvoorbeeld neuropathie. In dat geval 

komen u en uw (toekomstige) werkgever wellicht in aanmerking voor UWVsubsidies. Kijk 

voor meer informatie op www.dvn.nl/werk voor het Informatieblad: Regelingen voor 
werkgevers van werknemers met diabetes of Regelingen voor werknemers met diabetes. 

Voor meer informatie over voorzieningen en regelingen: 

∞    UWVbrochure ‘Ik neem een werknemer met ziekte of handicap  

in dienst’ 

∞    UWVbrochure ‘Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het  

zoeken naar werk’ voor werkzoekenden

∞    UWVbrochure ‘Een extra reden om mij aan te nemen’  

voor werknemers. 
∞    Praat met de arbeidsdeskundige van UWV over uw persoonlijke  

mogelijkheden.
∞    Kijk op www.uwv.nl voor alle informatie. 

Solliciteren vanuit een uitkering
Solliciteert u vanuit een uitkering? Er zijn verschillende mogelijkheden bij het zoeken  

naar werk. 

Soort inkomen Wie helpt u? Welke ondersteuning?

Loondoorbetaling bij 
ziekte door uw werk
gever.

uw werkgever (eventueel  
met hulp van reintegratie
bedrijf) UWV

Bemiddeling naar nieuwe werkgever
Sollicitatietraining
Cursus of opleiding

ZW, WAO, Wajong, Wia uw werkgever (indien u die 
nog hebt) UWV

Bemiddeling naar nieuwe werkgever
Sollicitatietraining
Cursus of opleiding
IRO

WWB, bijstand Gemeente Per gemeente verschillend, uw klant
manager van de sociale dienst kan u 
vertellen wat de mogelijkheden zijn

Geen uitkering of 
betaling

Gemeente Per gemeente verschillend, uw 
klantmanager kan u vertellen wat de 
mogelijkheden zijn

Medische keuring mag niet zomaar
Sinds de Wet op de medische Keuringen van 1998 mag er niet zomaar medisch gekeurd 

worden. Een aanstellingskeuring mag alleen worden gedaan wanneer u solliciteert naar een 

baan met bijzondere medische eisen. Deze eisen moeten voordat u gaat solliciteren al  

be kend zijn. Ze moeten dan worden genoemd in de functieeisen. De vragen en onder

zoeken moeten belangrijk zijn voor het werk dat u gaat doen. Onderzoek naar alcohol, 

drugs en geneesmiddelen mag alleen als dit van belang is voor de baan.
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Meer weten over medische keuringen?
   Op www.dvn.nl/werk kunt u een infor

matieblad downloaden waarin alle regels 

rond medische keuringen staan. 

   In de gids Solliciteren en gezondheid 

(www.welder.nl/solliciteren) staan de 

regels, net als tips hoe u zich goed kunt 

voorbereiden op een medische keuring. 

Ook leest u hierin wat u kunt doen met 

de uitslag ‘ongeschikt’ of als u het oneens 

bent met de uitslag.

Als u vermoedt dat u bent afgewezen  
vanwege uw diabetes
De werkgever heeft de vrijheid de meest  

geschikte kandidaat aan te nemen. Belang

rijk is dat ook een gehandicapte werknemer, 

met of zonder aanpassing, de meeste taken 

van de functie moet kunnen uitvoeren. Bent 

u zo goed als zeker dat uw diabetes ervoor 

heeft gezorgd dat u de baan niet hebt 

gekregen? U kunt dan een klacht indienen 

bij de Commissie Gelijke Behandeling. Als u 

wordt afgewezen, oordeelt deze Commissie 

of een werkgever de Wet Gelijke Behande

ling heeft overtreden:

∞   op grond van uw diabetes

∞    omdat u in de WAO of WIA hebt  

gezeten of nog zit. 

De Commissie is te bereiken via:  

www.cgb.nl. U kunt daar ook meteen  

een klacht indienen. 

Alles op een rij
Op naar het sollicitatiegesprek! Hebt u zich 

goed voorbereid en kunt u ja antwoorden 

op alle volgende vragen?

∞    Hebt u besloten of u gaat vertellen over 

uw diabetes?

∞    Zo ja, weet u wat u gaat vertellen over 

diabetes en de gevolgen voor uw werk? 

∞    Heeft u een aantal voorbeelden die laten 

zien dat u weet wat uw mogelijkheden en 

beperkingen zijn? En dat u uw grenzen 

goed kunt aangeven?

∞    Weet u welke subsidiemogelijkheden er 

voor u en de werkgever zijn? 

∞    Heeft u een aantal vragen bedacht die u 

zelf wilt stellen aan de werkgever?

∞    Weet u welk antwoord u geeft op veel

gestelde en lastige sollicitatievragen? 

Als u wordt aangenomen
U bent aangenomen? Gefeliciteerd! Nu 

is het zaak om te bedenken wat u aan uw 

toekomstige collega’s gaat vertellen over 

uw diabetes. In het eerste deel van deze 

brochure vindt u tips over hoe u dat kunt 

aanpakken. 

Houd er rekening mee dat uw nieuwe 

werkgever u twee maanden na uw indienst

treding mag vragen of u een uitkering van 

UWV ontvangt. U bent verplicht om hierop 

naar waarheid te antwoorden. De reden is 

namelijk dat de werkgever premiekorting 

kan krijgen voor werknemers met een UWV

uitkering. Als u bij uw sollicitatie niets vertelt 

over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, 

kan het zijn dat u dat twee maanden later 

dus alsnog moet doen. Op www.belasting
dienst.nl kunt u hierover meer lezen. Als 

UWV uw loon bij ziekte betaalt (wat ook wel 

de noriskpolis wordt genoemd), dan bent 

u bij ziekte verplicht de werkgever hierop te 

wijzen als u ziek bent. 

wilt u meer informatie over solliciteren? 
   Op www.welderforum.nl leest u ervarin

gen en keuzes van anderen rond het  

solliciteren. En u kunt hier anoniem en 

gratis uw eigen vragen stellen over  

solliciteren met diabetes. 

   Zelf meer informatie zoeken of online 

tests doen over bijvoorbeeld uw zelf

vertrouwen en motivatie?  

Kijk op www.vraagwelder.nl/solliciteren 

onder de knop ‘verwijzingen’ voor  

een uitgebreid overzicht van websites  

en brochures.



Contact 

Wilt u meer weten?  

Neemt u dan contact op met onze 

klantenservice:  

033 463 05 66 of info@dvn.nl

diabetesvereniging nederland

Postbus 470

3830 AM Leusden

Fokkerstraat 17

3833 LD Leusden

www.dvn.nl

Colofon
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