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Een focus op gezondheidstoezicht



Overzicht uiteenzetting

• Europees kader
• Gezondheidstoezicht in

– Nederland
– Frankrijk
– Duitsland

• Conclusies



Europees kader



Richtlijn 91/ 383/ EEG van 25 juni 1991 Uitzendarbeid

• Dezelfde bescherming als de werknemers van 
de gebruiker - geen verschil in behandeling
o.a. Persoonlijke beschermingsmiddelen
(art.2)

• Passend SPECIAAL medisch toezicht voor 
werkzaamheden die een speciaal medisch
toezicht vergen(art. 5)



Kaderrichtlijn 89/ 391/ EEG van 12 juni 1989

Artikel 14: Gezondheidstoezicht
1 . Om ervoor te zorgen dat de werknemers onder passend 
gezondheidstoezicht staan dat afgestemd is op de risico’s voor hun veiligheid 
en hun gezondheid op het werk, worden er maatregelen vastgesteld 
overeenkomstig de nationale wetten en /  of praktijken.

2 . De in lid 1 bedoelde maatregelen moeten van dien aard zijn dat elke 
werknemer op gezette tijden in de gelegenheid wordt gesteld zich medisch te 
laten onderzoeken.

3 . Het gezondheidstoezicht kan een onderdeel vormen van een nationaal 
stelsel van gezondheidszorg.



Toepassing in Nederland



Wettelijke basis

Artikel 18 arbeidsomstandighedenwet

De werkgever stelt de werknemers periodiek in de 
gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is 
gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van 
de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken.



Preventief medisch onderzoek

• Niet op basis van wetgeving
• Bevorderen van de gezondheid

en leefstijl van de werknemers
• Alle werknemers
• Gericht op toekomstige

inzetbaarheid van 
medewerkers

• vrijwillig

Preventief ArbeidsGezond-
heidskundig Onderzoek
• Wettelijk voorgeschreven
• Voorkomen van 

gezondheidsschade door het 
werk

• Werknemers blootgesteld aan
specifieke arbeidsrisico’s

• Uitgevoerd door bedrijfsarts
• vrijwillig

PMO en PAGO



Uitvoering gezondheidstoezicht

Hoe?
• Vragenlijsten
• Fysiek onderzoek
• Gerichte tests
Periodiciteit
Bepaald door bedrijfsarts – soms maximum



Toepassing in Frankrijk



Types onderzoek

• Visite d’information et de prévention (VIP)
= informatie- en preventiebezoek
= alle werknemers
• Suivi individuel renforcé (SIR)
= versterkte individuele opvolging
= werknemers blootgesteld aan risico’s door het 
werk



Visite d’information et de prévention

• Door een gezondheidsdeskundige:
• Arbeidsarts
• Meewerkende arts
• Verpleegkundige
• Assistent

• Indien nodig doorverwijzing naar arbeidsarts
• Modaliteiten/ periodiciteit opvolging in functie van:

• Arbeidsomstandigheden en beroepsrisico’s
• Gezondheidstoestand en leeftijd



VIP: inhoud

• Werknemer ondervragen over gezondheidstoestand
• Informeren over risico’s op de werkplek
• Sensibiliseren over preventiemaatregelen
• Bepalen of doorverwijzing naar arbeidsarts nodig is
• Informeren over :

» Opvolgingsmodaliteiten
» Mogelijkheid om op elk ogenblik een beroep te doen op de 

arbeidsarts



VIP: opvolging
Aard werkpost Initiële VIP Periodieke VIP

Geen specifiek risico Binnen de drie maanden na 
tewerkstelling

Maximum vijf jaar

Vrijstelling onder voorwaarden Of bepaald door arbeidsarts 
in protocol

Medisch dossier

gezondheidsdeskundige
opvolgingsattest



VIP: opvolging
Aard werkpost Initiële VIP Periodieke VIP

Blootstelling aan 
elektromagnetische velden 
boven de grenswaarden

voor begin van tewerkstelling
Doorverwijzing naar 
arbeidsarts van:
• Werknemers jonger dan 18 

jaar
• Zwangers werkneemsters
• Werknemers met 

medische implantaten

Algemene regel

Biologische agentia groep 2 Voor begin van tewerkstelling Algemene regel

nachtarbeid voor begin van tewerkstelling Maximum drie jaar
Of bepaald door 
arbeidsarts in 
protocol



VIP: opvolging
Specifieke categorieën van 

werknemers
Initiële VIP Periodieke VIP

Werknemers onder de 18 
jaar

Voor begin van tewerkstelling geen

Werknemers met een 
handicap

Onverwijld doorverwijzen naar arbeidsarts die 
aanpassingen aan de werkpost kan voorstellen

Maximum drie 
jaar of termijn 
bepaald door 
arbeidsarts in 
protocol

Zwangere werkneemsters, 
werkneemsters die bevallen 
zijn of borstvoeding geven

Onverwijld doorverwijzen naar arbeidsarts en op 
elk moment dat de werkneemster dat wenst
Nieuw onderzoek door arbeidsarts voor 
aanpassing werk



Surveillance individuel renforcé (SIR)

Voor werknemers:
• Blootgesteld aan specifieke gezondheidsrisico’s
• Op werkpost met risico voor:

– Eigen veiligheid
– Veiligheid van andere werknemers
– Veiligheid van derden die zich in de onmiddellijke 

omgeving van het werk bevinden



SIR: uitvoering en opvolging
Initieel medisch 
onderzoek

Tussentijds bezoek Periodiek medisch 
onderzoek

Termijn • Voor tewerkstelling 
op de werkpost

• vrijstelling mogelijk 
onder voorwaarden

Ten laatste 2 jaar na 
het onderzoek door de 
arbeidsarts

Termijn bepaald 
door arbeidsarts 
maar maximum 4 
jaar

Door wie? arbeidsarts Gezondheids-
deskundige

arbeidsarts

documenten • Advies over 
(on)geschiktheid

• Samenstelling 
medisch dossier

opvolgingsattest Advies over 
(on)geschiktheid



Toepassing in Duitsland



Kenmerken gezondheidstoezicht
• Drie types van gezondheidstoezicht:

• Pflichtvorsorge
• Angebotsvorsorge
• Wunschvorsorge

• Uitgevoerd door arbeidsarts
• adviesgesprek 

– eventueel aangevuld met lichamelijk of klinisch onderzoek
– toestemming van de werknemer vereist 



Pflichtvorsorge: verplicht gezondheidstoezicht

• Verplichting voor werkgever om 
gezondheidstoezicht te doen uitvoeren

• Bepaalde bijzonder gevaarlijke activiteiten
• Voor begin van tewerkstelling en periodiek
• Werkgever mag een werknemer die zich 

onttrekt aan dit onderzoek niet tewerkstellen
= feitelijke verplichting voor de werknemer



Angebotsvorsorge: gezondheidstoezicht aangeboden 
door de werkgever

• Verplichting voor de werkgever om een 
bezoek bij de arbeidsarts aan te bieden aan de 
werknemer

• Voor bepaalde gevaarlijke activiteiten
• Voor begin tewerkstelling en periodiek
• Niet verplicht voor werknemer



Wunschvorsorge: gezondheidstoezicht op verzoek van 
de werknemer

• Verplichting voor de werkgever
– Mogelijkheid bieden aan de werknemer
– Voor regelmatige raadpleging arbeidsarts

• Op verzoek van de werknemer
• Voor alle activiteiten waarvoor geen ander 

gezondheidstoezicht geldt
• voor zover er een risico bestaat op 

gezondheidsschade



Praktische toepassing arbeidsgeneeskunde
• Wetgeving schept algemeen kader
• Uitwerking in de praktijk zoals 

• Soort onderzoek
• Vaststelling periodiciteit
• Advies van de arbeidsarts

• Door arbeidsgeneeskundige regels
• Opgesteld door Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitmedizin (wetenschappelijke instelling)
• Goedgekeurd en gepubliceerd door Ministerie van Arbeid en 

sociale zekerheid
• Vermoeden dat de arbeidsgeneeskunde werd uitgeoefend 

conform de wet

• Ook nog arbeidsgeneeskundige aanbevelingen



CONCLUSIES

• Nederland:
• Geen verplichting voor werknemers
• Passend gezondheidstoezicht voorzien volgens de 

bepalingen van de richtlijnen
• Frankrijk

• Verplichting voor werknemers
• Zowel algemeen als risicogebonden
• Gezondheidsdeskundigen en arbeidsartsen
• Bepaling periodiciteit door arbeidsarts met 

inachtneming van maximumtermijn



CONCLUSIES

• Duitsland:
– Voor sommige risico’s een verplichting, voor 

andere risico’s een mogelijkheid
– Vertaling van het passend gezondheidstoezicht op 

vraag van de werknemer (kaderrichtlijn)
– Belangrijke rol voor goede praktijken uitgewerkt 

door wetenschappelijke instelling voor 
arbeidsgeneeskunde



CONCLUSIES

• Elke lidstaat benadert gezondheidstoezicht 
van werknemers op eigen manier

• Van vrijheid tot verplichting
• Rol gezondheidsdeskundigen en arbeidsarts
• Belang van goede praktijken

Inspiratie voor een efficiënter 
gezondheidstoezicht op werknemers in België?



DANK U VOOR UW AANDACHT !
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