
Synoniemenlijst 1/2

Welke termen mag je niet/wel gebruiken?

Klachten

Darm klachten

Knie klachten

Revalidatie

Arm klachten

Ziekte als kanker, aids, reuma etc.

Nek klachten

Psychische klachten

Longontsteking

Schouder klachten

Gips, krukken, rolstoel

Hand klachten

Is bestraald

Griep

Lichamelijke klachten

Moe

Heup klachten

Geopereerd aan

Been klachten

Chemotherapie

Hart klachten

Klachten aan vitale functies

Overspannen/burn-out

Rug klachten

Voet klachten

Terugkerende klachten

Hoofdpijn

Beperkingen

Beperkingen in voedselconsumptie

Beperkt in knielen, hurken, lopen en lang staan

Medewerker werkt actief aan zijn herstel

Beperkt in tillen, dragen, duwen, trekken of reiken

Ernstige aandoening van mogelijk langdurige aard, waarvoor intensief  
traject gevolgd wordt

Beperkt in knikken, links en rechtsom kijken, werken boven schouderhoogte

Mentale beperkingen/beperkingen in concentreren en verdelen van de aandacht/
beperkt in sociaal en emotioneel functioneren/beperkt in het omgaan met conflicten

Beperkt in ademen en energieniveau

Beperkt in reiken, tillen en werken boven schouderhoogte

Medewerker gebruikt een (tijdelijk) hulpmiddel voor herstel

Beperkt in vastpakken, grijpen, dragen

Is behandeld

Kortdurende energetische beperking

Fysieke beperkingen

Energetisch beperkt/ energetisch disbalans

Beperkt in lang zitten, lang staan, torderen, bukken

Medewerker is gericht behandeld in curatieve sector, waardoor wellicht  
op de korte termijn mogelijkheden tot re-integratie bestaan

Beperkt in lopen, lang staan, knielen, hurken

Gerichte behandeling

Energetische beperkingen/beperkt in energieniveau

Fysieke beperkingen/beperkt in ademen of het lichaam op temperatuur 
houden

Beperkt in omgaan met werkdruk, werk- of niet werkgerelateerd

Beperkt in bukken, tillen, lang staan, duwen en trekken

Beperkt in hurken, lang staan, lopen

Uitgevallen met reeds bekende beperkingen/ beperkingen hebben een 
frequent karakter

Kortdurende energetische beperking en beperkingen met concentreren
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Synoniemenlijst 2/2

Welke termen mag je niet/wel gebruiken?

Orgaandonatie

Zwanger (ziekte als gevolg van…)

Benoemen van aandoening

Fysiotherapeut

Ongeval

Arts

Privé oorzaak

Psychiater

Werkgever kent ziekte

Pijnpoli

Familieomstandigheden

Psycholoog

Arbeidsongeval

Huisarts

Straatvrees, smetvrees

Aard behandeling

Arbeidsconflict

Vangnet (-regeling)

Vangnet (-regeling)

De verzuimoorzaak is medisch/niet medisch

Behandelaar (van fysieke beperkingen)

Gebeurtenis waarbij mogelijk sprake is van regres

Specialist

Niet arbeidsgerelateerd

Specialist in het behandelen van mentale beperkingen

Werkgever is door werknemer op de hoogte gesteld van de verzuimoorzaak

Gespecialiseerde kliniek

Omstandigheden

Deskundig behandelaar (van mentale beperkingen)

Werkgerelateerde gebeurtenis waarbij mogelijk sprake is van regres

Huis-behandelaar

Beperkt in persoonlijk functioneren

De behandeling is adequaat/niet adequaat

Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding
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