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Gemiste lessen, gemiste kansen
Rol voor de publieke gezondheidszorg bij ziekteverzuim van jongeren
Yvonne T.M. Vanneste, L.A.M. (Ien) van de Goor en Frans J.M. Feron

I

n 2002 bedroeg het totale schoolverzuim in Nederland 7,9%; bijna de helft hiervan was ziekteverzuim.1
Jongeren die vaak van school verzuimen lopen het
risico dat hun sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling stagneren. Daardoor kunnen ze afglijden in
onderwijsniveau en zelfs voortijdig de school verlaten.2
Een laag onderwijsniveau en voortijdig schoolverlaten
gaan gepaard met een lagere sociaal-economische status
op volwassen leeftijd, die op zijn beurt gerelateerd is aan
een hogere prevalentie van gezondheidsproblemen en
psychische problemen en een kortere gezonde levensverwachting.3,4 De kinderen van de voortijdige schoolverlaters met een lage sociaal-economische status lopen meer
risico op ongezondheid,5,6 wat weer kan leiden tot suboptimale leerprestaties en schoolverzuim.7,8 Op die manier
kan een neerwaartse spiraal ontstaan. Hoe is deze spiraal
te doorbreken?

Jeugdartsen kunnen de achterliggende factoren van
schoolverzuim door ziekte in kaart brengen. Dankzij hun
positionering op school en in maatschappelijke netwerken kunnen zij, in samenwerking met de gezondheidszorgsector, de gezondheid en onderwijsparticipatie van
deze jongeren optimaliseren. Dit gebeurt door het organiseren van gezondheidszorg, psychosociale begeleiding
en passend onderwijs, in nauwe samenwerking met
onderwijsprofessionals en met andere hulpverleners in
en om school en in de wijk. Op die manier is een stagnerende ontwikkeling te voorkomen.
De praktijk leert echter dat scholen vaak niet of veel te
laat aandacht besteden aan leerlingen met ziekteverzuim.
Daarom is ‘M@ZL’ ontwikkeld (dit staat voor ‘Medische
Advisering Ziekgemelde Leerling’).

Aanpak van schoolverzuim

M@ZL (spreek uit: ‘mazzel’) is een gepersonaliseerde aanpak van ziekteverzuim bij leerlingen, waarbij de mentor of
zorgcoördinator en de jeugdarts samen aandacht hebben
voor leerlingen die zijn ziekgemeld. De samenwerking
wordt vastgelegd in het schoolverzuimbeleid. Het stappenplan dat hierbij wordt gehanteerd maakt duidelijk hoe,
wanneer, door wie en met welk doel het ziekteverzuim
besproken wordt met de leerling en diens ouders (figuur).10
Bij de ontwikkeling van M@ZL gaven mentoren en zorgcoördinatoren aan dat zij zich vaak ongemakkelijk voelden bij het gesprek met de leerling en de ouders over
ziekteverzuim, onder andere omdat ouders dit gesprek
vaak als bemoeizucht zien. Verondersteld werd dat vaste
criteria zouden helpen om het beleid uit te leggen: ‘We
voeren altijd een verzuimgesprek bij deze omvang van
het verzuim.’ Er werd gekozen voor de volgende criteria
als aanleiding voor een gesprek: meer dan 4 keer ziekteverzuim in 12 schoolweken of meer dan 7 schooldagen
aaneengesloten ziek gemeld.11 Het eerste criterium – voor
frequent kortdurend ziekteverzuim – wordt gehanteerd
op verzoek van de scholen; het tweede criterium werd op
aandringen van de jeugdgezondheidszorg geformuleerd
om te voorkomen dat er onnodig gesprekken zouden
plaatsvinden vanwege een ‘ongecompliceerde’ griep.12

De aanpak van ziekteverzuim onder jongeren is een
belangrijke strategie om gezondheidsrisico’s te verminderen en hun kansen in het onderwijs te vergroten. Hun
ziekteverzuim is weliswaar gezondheidsgerelateerd,
maar naast biomedische factoren kunnen ook psychosociale factoren het verzuim veroorzaken, zo is de ervaring
in de jeugdgezondheidszorg. Dat vraagt om een benadering vanuit biopsychosociaal perspectief, waarbij aandacht wordt besteed aan biomedische, psychologische en
sociale factoren en de interactie daartussen.9
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Wat is M@ZL?
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niet M@ZL maar het eigen ziekteverzuimbeleid werd
toegepast.14
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stap 1: bij het aannemen van de ziekmelding
toont de receptionist(e) belangstelling

Eenduidig beleid helpt om in gesprek te gaan
stap 2: de mentor neemt telefonisch contact
op met de ouders

M@ZL-criterea: meer dan 4 keer
in 12 schoolweken of meer dan
7 schooldagen aaneengesloten
ziek gemeld

stap 3: de mentor of zorgcoördinator heeft een
verzuimgesprek met de leerling en diens ouders

Uit het onderzoek blijkt dat bij toepassing van de M@ZLcriteria leerlingen in beeld komen die in 12 schoolweken
gemiddeld circa 14% van de schooldagen verzuimd hebben. De ontwikkeling van een jongere stagneert bij een
verzuim van in totaal meer dan 20% over meerdere
schoolperioden.15 De M@ZL-criteria brengen dus jongeren in beeld die nog onder deze grens van problematisch
ziekteverzuim zitten. Dat geeft gelegenheid om tijdig zorg
aan te bieden en te voorkómen dat jongeren uitvallen.
Ziekteverzuim bij jongeren reduceren? Het kan!

stap 4: de mentor of zorgcoördinator vraagt
een consult aan bij de jeugdarts

stap 5: het consult bij de jeugdarts

stap 6: de mentor of zorgcoördinator en eventueel
de jeugdarts monitoren het plan van aanpak

FIGUUR Stappenplan voor de M@ZL-methodiek, een gepersonaliseerde aanpak
voor de leerling met ziekteverzuim (bewerking van een elders gepubliceerd
stappenplan).10

Het onderzoek gaf zicht op de achterliggende problematiek van schoolverzuim. De uitkomsten gaven handvatten voor de samenwerking tussen de mentor of zorgcoördinator en de jeugdarts. In de M@ZL-groep bleek 43,5%
van de leerlingen een gediagnosticeerde ziekte te hebben
en 81,5% had problemen, zoals lichamelijke klachten,
psychosociale problemen, leefstijlproblemen of slaapproblemen (tabel). Bij ongeveer twee derde van de leerlingen
met een gediagnosticeerde ziekte lagen tevens problemen
thuis of op school ten grondslag aan het ziekteverzuim.
Bij meer dan de helft van de leerlingen werd het verzuim
veroorzaakt door psychische of lichamelijke klachten en
niet door een gediagnosticeerde ziekte; ook bij deze leerlingen was er meestal een combinatie met problemen
thuis of op school.
De effecten van M@ZL

Wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek

De methodiek is geëvalueerd op 7 vmbo-scholen in WestBrabant. Jeugdartsen beschreven op basis van gezondheidsonderzoeken – inclusief Strengths and Difficulties
Questionnaires en navraag bij de huisarts – de gezondheid van vmbo-leerlingen die gedurende het schooljaar
2011-2012 een ziekteverzuim hadden dat voldeed aan de
M@ZL-criteria. De 493 leerlingen die aan deze criteria
voldeden vormden 12% van de totale schoolpopulatie.
Met kwalitatief onderzoek is verkend of de methodiek
bruikbaar en toepasbaar is en welke factoren een duurzame verspreiding en implementatie van M@ZL beïnvloeden. Hiervoor werden 9 schooldirecteuren en 8
zorgcoördinatoren geïnterviewd.13 De effectiviteit van
M@ZL werd onderzocht in een kwantitatief onderzoek:
veranderingen in het ziekteverzuim van de 493 leerlingen
uit de 7 ‘M@ZL-scholen’ na 3 en 12 maanden werden
vergeleken met veranderingen in het ziekteverzuim van
leerlingen uit een controlegroep.13 Deze controlegroep
bestond uit 445 leerlingen van 7 controlescholen waar
2

In de groep waar de M@ZL-aanpak was gevolgd, was na
1 jaar het gemiddelde verzuim gedaald van 8,5 naar 4,9
schooldagen ziekgemeld per 12 schoolweken. In de controlegroep was het verzuim afgenomen van 10,4 naar 9,3
schooldagen per 12 schoolweken. Dit verschil tussen de
M@ZL-groep en de controlegroep was statistisch significant. De conclusie was dat M@ZL effectiever is dan het
gebruikelijke beleid om ziekteverzuim op scholen terug
te dringen.
Hoe werkt het in de praktijk? Een paar voorbeelden

Leerling A is een 14-jarige jongen die zich in een periode
van 2 maanden 5 keer heeft ziek gemeld. Zijn ouders
geven in het gesprek met de mentor aan dat bij hun zoon
ADHD is gediagnosticeerd. De mentor vraagt of de leerling als gevolg van ADHD op school problemen ervaart.
Zijn er bijvoorbeeld problemen met het innemen van de
medicatie? Ook vraagt hij naar psychosociale problemen,
bijvoorbeeld negatieve beeldvorming in de klas door de
onrust die hun zoon veroorzaakt, en naar leerproblemen,
die het gevolg kunnen zijn van een gebrek aan concentra-
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categorie

beschrijving van gediagnosticeerde ziekten en actuele problemen

gediagnosticeerde ziekte
chronische somatische ziekte

43,5
migraine, cervicogene hoofdpijn, astma, allergieën, eczeem, urticaria, syndroom van Osgood-Schlatter,
24,0
lage bloeddruk, hypermobiliteitssyndroom, mastocytose, diabetes mellitus, obesitas, hyperthyreoïdie,
goedaardige huidtumor, prikkelbaredarmsyndroom, lactose-intolerantie, gehoorstoornis, aangeboren
afwijking
ziekte van Pfeiffer, longontsteking, luchtweginfectie, acute otitis, sinusitis, griep, urineweginfectie,
13
blaasontsteking, appendicitis, anemie, abces, lymfklierontsteking, laryngitis, waterpokken, kinkhoest,
gordelroos
hersenschudding, elleboogfractuur, peesruptuur, enkelblessure, wervelfractuur
	 3,9
obsessief-compulsieve stoornis, ADHD, pervasieve ontwikkelingsstoornis, angststoornis, depressie,
	 8,3
dysthymie, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, seksueel misbruik, verslaving, eetstoornis
81,5
obstipatieklachten, moeheid, hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, menstruatieklachten
34,9

tijdelijke somatische ziekte

trauma
psychiatrisch ziektebeeld

actueel probleem
lichamelijke klachten
   (niet gerelateerd aan de actuele ziekte)
slaapproblemen
inslaapprobleem, doorslaapprobleem
leefstijlproblemen
ongezonde voeding, laat naar bed gaan, excessief computergebruik, slechte persoonlijke verzorging,
bewegingsarmoede, middelengebruik
psychosociale problemen†
  kindgerelateerd
een traumatische ervaring (overlijden van een familielid, ongeluk van een kind), hypersensitieve
persoonlijkheid
  gezinsgerelateerd
scheiding van de ouders, armoede, werkeloosheid van een van de ouders, ouder met een verslaving,
psychiatrische of somatische ziekte, mantelzorg
  schoolgerelateerd
pesten, leerprobleem, motivatieprobleem, verstoorde relatie tussen leerling en docent

prevalentie*
%

33,9
18,8

40,4
	 7,3
16,5

* De percentages tellen niet op tot 100%. Een leerling kon meerdere ziekten of actuele problemen hebben.
† Onder psychosociale problemen werd verstaan: emotionele problemen of gedragsproblemen die werden veroorzaakt door kind-, gezins- of schoolfactoren.

tievermogen. De mentor besluit de jeugdarts in consult
te roepen. Deze bekijkt of de leerling adequaat voor
ADHD behandeld wordt. Zij overlegt hiertoe met de
huisarts en de behandelaar en adviseert de school vervolgens over de begeleiding die het zorgteam in en om de
school kan geven.
ADHD kan een grote impact hebben op kinderen en hun
ouders en kan vragen om onderwijskundige aanpassingen.16 Vaak blijken de bijkomende problemen een reden te
zijn voor leerlingen om ziek thuis blijven, ook omdat deze
problemen op hun beurt weer stressgerelateerde gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Bij een chronische
ziekte is omvangrijk ziekteverzuim echter niet nodig,
mits de leerling goed wordt behandeld en begeleid.2 Ook
kan veel gezondheidswinst behaald worden met betere
therapietrouw en een gezondere leefstijl, zoals bij migraineaanvallen, die vaak verminderen bij een evenwichtig
dag-nachtritme.

Leerling B, een 15-jarige jongen, is al 2 weken niet op
school verschenen na een ziekmelding. Op de vraag van
de zorgcoördinator of er problemen op school zijn die tot
het ziekteverzuim leiden, antwoordt hij ontkennend. Hij
heeft geen moeizame relatie met docenten of klasgenoten, hij wordt niet gepest. Hij zegt dat hij op zich geen
hekel heeft aan school en ook geen echte problemen met
leren heeft. Vervolgens besteedt de zorgcoördinator aandacht aan middelengebruik en ‘schermtijd’. Nu blijkt dat
de jongen dagelijks tot diep in de nacht aan het gamen is
en dat hij de volgende ochtend niet uit bed kan komen.
De zorgcoördinator signaleert een beginnende gameverslaving en roept de jeugdarts in consult. Deze onderkent
kenmerken die imponeren als mogelijk passend bij een
obsessief-compulsieve stoornis en verwijst de jongen in
samenspraak met de huisarts naar de jeugd-ggz.
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TABEL De gezondheidstoestand van 493 vmbo-leerlingen met verhoogd ziekteverzuim, onderverdeeld in gediagnosticeerde ziekte en actuele
problemen
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Leerling C, een 17-jarige jongen, glijdt af van tweetalig
onderwijs op gymnasiumniveau naar de mavo, maar
dreigt ook dit niveau niet te halen. Hij blijft regelmatig
ziek thuis vanwege vermoeidheid, maakt zijn huiswerk
niet en is inmiddels aangemeld bij Bureau Halt omdat hij
frequent te laat komt. Zijn gedrag wordt gezien als lui en
puberaal. De jeugdarts constateert een beeld dat suspect
is voor een depressie. Hij verwijst de jongen door naar
een jeugdpsychiater, die de diagnose ‘depressie’ bevestigt
en behandeling inzet. Deze verwijzing en behandeling
blijken het juiste antwoord te zijn op de problemen, in
tegenstelling tot de strafmaatregelen. Samen met de leerling en zijn ouders vraagt de jeugdarts aan school begrip
voor diens situatie en bekijken ze welke ruimte en begeleiding mogelijk is, zodat hij toch zijn diploma kan halen.
Als bij een leerling nog geen diagnose is gesteld, gaat de
jeugdarts op geleide van de gezondheidsklachten na of
zich mogelijk een lichamelijke ziekte of psychiatrische
aandoening aan het ontwikkelen is. Veel psychiatrische
ziektebeelden ontstaan namelijk al in de adolescentie,17
zoals bij leerling C. De vertrouwelijkheid van de jeugdarts geeft de leerling en de ouders de mogelijkheid om
medische problemen en psychosociale problemen – thuis
of op school – te bespreken. Achter middelengebruik kan
scheidingsproblematiek of rouwverwerking schuilgaan.
Nader onderzoek

M@ZL blijkt effectief te zijn voor vmbo-leerlingen met
een omvangrijk ziekteverzuim. Verondersteld wordt dat
het verzuim afneemt door de aandacht en het optimaliseren van zorg en begeleiding. Leerlingen met omvangrijk
ziekteverzuim vertonen een grote verscheidenheid in de
gezondheidstoestand (zie de tabel), vaak met bijkomende
niet-medische problemen. Dat vraagt om een gepersonaliseerde benadering. Een biopsychosociaal perspectief is
nodig om onderscheid te kunnen maken tussen opkomende psychische en lichamelijke ziektes, psychosociale
problemen en leefstijlproblemen.
Onderzocht moet worden hoe effectief het is als de
school, voorafgaand aan een eventuele verwijzing naar de
jeugdarts, eerst zelf in gesprek gaat met de leerling en
diens ouders. Ook de effectiviteit van M@ZL op scholen
met een ander onderwijsniveau dan vmbo vraagt om
nader onderzoek. Er is overigens weinig reden om aan te
nemen dat M@ZL daar geen toegevoegde waarde zou
hebben.
Mentoren en zorgcoördinatoren blijven het verzuim
gesprek met de leerling en de ouders lastig vinden.
Dit komt vooral doordat het gesprek meestal vanuit een
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controleperspectief wordt gevoerd.13 Er zijn workshops
ontwikkeld om mentoren en zorgcoördinatoren te
trainen in gespreksvoering vanuit een zorgperspectief
(www.ggdwestbrabant.nl/mazl).
Implementatie

De impact van een methodiek als M@ZL op de publieke
gezondheid wordt niet alleen bepaald door zijn effectiviteit, maar ook door duurzame verspreiding en implementatie. De Rijksoverheid levert daar een bijdrage aan
in haar beleid om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.18 Binnen de publieke gezondheidszorg en jeugdzorg
wordt nadruk gelegd op meer preventieve zorg, waardoor
het onderwerp ‘ziekteverzuim’ op de agenda van gemeenten zal komen. Bovendien is ‘Aandacht voor ziekteverzuim’ sinds 1 januari 2015 opgenomen in het nieuwe
Basispakket Jeugdgezondheidszorg.19 Het Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid is voornemens de M@ZLmethode in landelijk beheer te nemen. Al deze ontwikkelingen zullen naar verwachting bijdragen aan een
duurzame implementatie en verspreiding van M@ZL,
waarmee alle jongeren in Nederland hun voordeel kunnen doen.
Ziekteverzuim bij jongeren, een aandachtspunt voor elke arts

Ziekteverzuim is een afspiegeling van de impact van
gezondheidsklachten op het dagelijks functioneren van
jongeren. Verzuimende jongeren kunnen stress ondervinden doordat zij achterop raken met de lesstof of negatieve reacties op hun verzuim krijgen van docenten en
klasgenoten. Deze stress, maar ook bijvoorbeeld het ontbreken van een dagstructuur, kan gezondheidsklachten
in stand houden.
Het is daarom van groot belang dat ook huisartsen en
clinici aandacht hebben voor het ziekteverzuim bij jongeren die hun spreekuur bezoeken vanwege lichamelijke of
psychische klachten, en dat zij samenwerking zoeken
met de jeugdarts. Vervolgens kan samen met de jeugdarts
de begeleiding van deze jongeren op school en thuis, in
samenwerking met jeugdprofessionals, geoptimaliseerd
worden.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 juni 2016
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