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Praktisch advies
Gezondheidsrisicocodes op de werkpostfiches
Voor onderstaand vaak voorkomende gezondheidsrisicocodes wil Preventie en
Interim enkele praktische adviezen meegeven.
1.
Sensibiliseer de gebruiker zoveel mogelijk om op de werkpostfiches, via zijn arbeidsgeneesheer, bij
de gezondheidsrisico’s de codes te vermelden.
Zo vermijdt u dat de Externe Diensten zelf codes interpreteren bij het voorafgaand onderzoek.
Dit vergroot ook de kans op een correct resultaat bij een opzoeking in de Centrale Gegevensbank.
2.
Vermijd zoveel mogelijk algemene codes, zoals 1202 (lawaai), 1133 (Effecten), 1134 (Blootstelling).
Deze codes kunnen een te uitgebreid onderzoek door de Externe Dienst met zich meebrengen. Zo
vermijdt u ook dat Externe Diensten die algemene codes zelf corrigeren naar een meer correcte,
meer gedetailleerde code.
Ook verminderen die algemene codes zo de kans op een succesvolle opzoeking in CGB PI-M .
3.
“Manueel hanteren van lasten” is gekend als risicocode 2022. Sommige Externe Diensten noteren
dit in de Centrale Gegevensbank als “ergonomische belasting” (code 2026). Ook het omgekeerde is
mogelijk.
Het risico “ergonomische belasting” (code 2026) en “ monotone en repetitieve arbeid” (code 2023)
zijn in bepaalde gevallen inwisselbaar.
Bij opzoekingen in de Centrale Gegevensbank kan het nuttig zijn om de verschillende codes te
checken. Zo vergroot u de kans op een positief resultaat bij een opzoeking.
4.
Bij “blootstelling aan lawaai” zijn 4 verschillende codes mogelijk: 1202, 1203, 1204 en 1205.
Aan elke code is een specifiek onderzoek verbonden. Ook de duur van de geschiktheid is gekoppeld
aan deze codes. Het is daarom belangrijk dat op de werkpostfiche de correcte code staat vermeld.
De code 1202 is te algemeen en zou er voor zorgen dat de Externe Dienst sowieso het meest
uitgebreide onderzoek met de hoogste frequentie (jaarlijks) zouden moeten uitvoeren. Ook waar dit
niet nodig is (en bijv. een driejaarlijkse of vijfjaarlijks gezondheidstoezicht volstaat). Sommige Externe
Diensten vervangen daarom automatisch code 1202 in code 1203 bij het voorafgaand
gezondheidstoezicht.
Bovendien verlaagt het gebruik van de algemene code 1202 zo de kans op een resultaat bij een
opzoeking in de Centrale Gegevensbank.
Probeer de gebruiker te sensibiliseren om op de werkpostfiches duidelijk aan te geven hoe intens de
blootstelling aan lawaai is door de codes 1203, 1204 en 1205 te gebruiken. Vermijd zoveel mogelijk
code 1202 op de werkpostfiches.

Revisie 04 06 2018

1

PIM 2018 01

Tabel: blootstelling lawaai volgens Codex Welzijn
Onderste actiewaarde

Bovenste actiewaarde

Grenswaarde

Ongeacht dempende waarde
gehoorbescherming

Ongeacht dempende waarde
gehoorbescherming

Houdt rekening met dempende waarde
gehoorbescherming

Blootstelling (8u)

80 dB(A)

85 dB(A)

87 dB(A)

Piekwaarde

135 dB(C)

137 dB(C)

140 dB(C)

Gezondheidsrisicocode

1203

1204

1205

Gezondheidsbeoordeling

Vijfjaarlijks

Driejaarlijks

Jaarlijks

PBM

Individuele gehoorbescherming
wordt ter beschikking gesteld.
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Werknemer draagt verplicht de ter
beschikking gestelde individuele
gehoorbescherming.

Werknemer draagt verplicht de ter beschikking
gestelde individuele gehoorbescherming om
onder grenswaarde te blijven.

Werkgever ziet tot op naleving

Werk wordt onmiddellijk stilgelegd zodra grenzen
worden overschreden.
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