
 

 

 
Vooroordelen, lastige vragen en sterke antwoorden  
Een steuntje in de rug 

 
Een werkgever kan vooroordelen hebben over mensen met diabetes. Hij kan u 
om deze reden lastige vragen gaan stellen. We noemen er een aantal. U krijgt 
ook meteen tips hoe u daarmee kunt omgaan. U kunt deze verwerken in uw 
eigen verhaal en dit oefenen met uw partner of goede bekende. 
 
Vraag: Bent u gezond?  

- “Ik voel me uitstekend en ben in staat de functie naar behoren te vervullen.”  
- “Waarom vraagt u daarnaar?”  

 
Vraag: Heeft u zich in uw huidige baan wel eens ziek gemeld? 

- “Ik voel me uitstekend en ben in staat de functie naar behoren te vervullen. Eerlijk gezegd 
vind ik dit nogal een persoonlijke vraag waar ik liever niet dieper op in ga.” 

- “Die vraag verbaast me eerlijk gezegd een beetje. Waarom is dat voor deze functie van 
belang?” 

 
Vraag: U bent al een keer eerder uitgevallen, waarom zou dat nu niet weer gebeuren? 
“Ik ben inderdaad al eerder uitgevallen. Daardoor weet ik waar mijn grenzen liggen en hoe ik uitval 
kan voorkomen. Ik heb geleerd goed met mijn diabetes om te gaan. Daar kan ik nu mijn voordeel 
mee doen.”  
Voorbeelden:  

• Ik zoek direct hulp.  
• Ik geef ruim van tevoren aan wanneer ik dreig uit te vallen en bedenk oplossingen.  
• Ik delegeer een taak of laat een taak vallen, waarbij ik al heb nagedacht wie mijn taak zou 

kunnen doen.  
• Bij eventueel verzuim organiseer ik mijn werk op zo’n manier dat iemand anders daar direct 

mee verder kan. 
 
Vraag: Bent u bereid een medische keuring te ondergaan?  
Antwoord voor een functie zonder gezondheids - of veiligheidsrisico’s: “Als de functie bijzondere 
gezondheids- of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt dan ben ik zeker bereid daaraan mee te 
werken.” 
Antwoord voor een functie met gezondheids - of veiligheidsrisico’s: “Ik begrijp dat deze functie 
bijzondere risico’s met zich meebrengt en dat een medische keuring daarom onderdeel is van de 
procedure. Als ik de laatst overgebleven kandidaat ben, dan ben ik zeker bereid mee te werken aan 
een medische keuring.”  
 
Toelichting:  
Een medische keuring mag alleen in speciale gevallen worden gedaan om vast te stellen of u de 
functie kunt uitoefenen zonder gevaar voor eigen gezondheid en veiligheid of die van anderen. U 
kunt hierbij denken aan beroepen als machinist of politieagent.  
In de advertentie moet zijn aangegeven dat een medische keuring noodzakelijk is.  
 
Vraag: Denkt u dat uw diabetes problemen met zich zal meebrengen voor deze functie? Hebt u 
er veel last van?  
“Nee, diabetes is goed te behandelen en het is een onderdeel van mijn dagelijks leven. Er zijn zelfs 
topsporters met diabetes.”  
 
Tip:  
Vertel geen lang of medisch verhaal over uw diabetes. Als er beperkingen zijn, geef dan een 
oplossing.  
 
 



 

 

 
 
Vraag: Brengt uw diabetes veel problemen met zich mee in het dagelijkse leven?  
Ga niet te uitvoerig in op uw eventuele problemen thuis, maar breng het gesprek terug op het 
onderwerp ‘werken’. Bijvoorbeeld:  “Ik ondervind wel enige beperkingen, maar ik vind altijd een 
oplossing. Ik denk daarom dat ik voor eventuele problemen op het werk een oplossing kan vinden.” 
 
Vraag: Mensen met diabetes moeten veel vaker naar de dokter dan andere medewerkers. Dan 
ligt uw productiviteit zeker ook lager?  

- “Ik doe de behandeling van mijn diabetes voornamelijk zelf door mijn bloedsuiker te 
controleren en (soms) insuline te spuiten. Ik ga uitsluitend voor controle naar mijn 
huisarts/ziekenhuis. Ik plan die bezoeken altijd in min eigen tijd. En - als het niet anders 
kan - ’s ochtends vroeg of in de namiddag, zodat mijn werk er niet onder hoeft te lijden.”  

- “Het gevolg van mijn diabetes is dat ik, door alles wat ik moet doen ter controle en ter 
behandeling, geleerd heb efficiënt met mijn tijd om te gaan. De uren die ik wel werk zijn 
daarom van hoge kwaliteit.”  

- “Mijn kwaliteiten liggen niet in mijn productie. Mijn kwaliteiten liggen in de diepgang. Ik 
ben breed inzetbaar en kan veel taken aan. Ik ben juist extra gemotiveerd om mijn werk zo 
goed mogelijk te doen.”  

- “Ik voel me uitstekend en ben in staat de functie naar behoren te vervullen.”  
 
Vraag: Mensen met diabetes zijn toch vaker ziek dan andere werknemers. Zult u niet meer 
ziektedagen nodig hebben? 
“Ik heb een gezonde leefstijl, ik weet wat ik aankan. Ik verzuim vanwege diabetes niet vaker dan 
een ander. Als ik mijn bloedsuiker kan controleren en als het nodig is, iets kan eten of drinken, 
functioneer ik net als ieder ander.”  
 
Tip: 
 Afhankelijk van uw uitkering, kunt u verwijzen naar de regeling waarbij de werkgever recht heeft 
op loondoorbetaling bij ziekte.  
 
Vraag: Een werkgever neemt toch een financieel risico als hij u aanneemt?  

-  “Ik voel me uitstekend en mijn werkervaring laat zien dat ik in staat ben mijn werk naar 
behoren uit te voeren.”  

- “Wat bedoelt u met deze vraag in relatie tot de functie en de taken?”  
- “U kunt als werkgever mogelijk gebruikmaken van financieel voordelige regelingen als u mij 

aanneemt. Ik heb dat al precies voor u uitgezocht.”  
 
Vooroordeel: Door hypo’s zijn veel werkzaamheden een groot risico 
Mensen met diabetes kunnen in principe alle werkzaamheden aan, zelfs onregelmatig werk is 
meestal goed mogelijk door goed zelfmanagement. Door een regelmatige leefstijl worden kunnen 
vaak hypo’s voorkomen. Veel mensen herkennen de signalen als een hypo zich aandient en kunnen 
door dan iets te eten of te drinken de hypo vóór zijn. 
 
 

Oproep: Mist u een vraag in deze lijst? Of wilt een sterk antwoord van uzelf geven? Mail dan naar: 
info@dvn.nl onder vermelding van ‘lastige vraag, sterk antwoord’. 
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