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Een 
arbeidsgeneesheer
is…

…een arts die toeziet 
op uw gezondheid en 
welzijn op het werk.
U kunt zich steeds tot de arbeidsgeneesheer 
wenden met vragen over uw lichamelijke en 
geestelijke gezondheid indien ze volgens u verband 
hebben met uw werk.

Arbeidsgeneesheer
≠ Controlegeneesheer

≠ Behandelend geneesheer

De arbeidsgeneesheer neemt niet de taken van 
de behandelende arts op (bvb. behandelingen, 
voorschriften opmaken) en mag ook niet de functie 
van controlegeneesheer uitoefenen.

De arbeidsgeneesheer zal indien nodig de eerste 
zorgen toedienen.
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Externe dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk

Koningsstraat 196 • 1000 Brussels 
T. +32 (0)2 533 74 11 • info@spmt-arista.be

www.spmt-arista.be

De arts streeft ernaar om 
de arbeidsomstandighe-

den van de werknemers 
te verbeteren en hen te 

beschermen tegen de risi-
co’s die verbonden zijn met 

de uitoefening van hun job.  
Tijdens de gezondheids-beoor-

deling evalueert de arts of de 
werknemer in staat is om zijn of 

haar taken uit te voeren. Het is de 
taak van de bedrijfsarts om aandoe-

ningen te voorkomen en niet om ze 
te behandelen.

Bovendien zal de arbeidsgenees-
heer:
  regelmatig de onderneming bezoeken 
om een beeld te krijgen van de 

werkomgeving en van de eisen die 
gesteld worden aan de werkpost

  de organisatie van de EHBO ondersteunen
   beroepsziekten herkennen en aangeven

  nagaan of de werkomstandigheden 
voldoen aan de hygiënische voorwaarden

  de factoren die de gezondheidstoestand van 
de werknemers kunnen aantasten in kaart 

brengen.

De rol van 
de arbeids-
geneesheer 
- preventie-
adviseur

uw welzijn, onze prioriteit



Waartoe dient 
mijn medisch 
onderzoek bij de 
arbeidsgeneesheer?

U wordt opgeroepen voor een medisch onderzoek 
op basis van de gezondheidsrisico’s van uw 
job. Risico’s zijn bvb. werken met chemische 
stoffen, werken in lawaaierige omstandigheden, 
regelmatig tillen van lasten, enz.
We houden niet enkel rekening met het risico 
voor uzelf, maar ook met het risico voor uw 
collega’s of voor derden, zoals bvb.:
  mentale belasting (brandweerman, 
ambulancier, …)

   zwangerschap of borstvoeding
  gevaar voor de veiligheid van collega’s (bedienen 
van een kraan, bulldozer, heftruck, …)

Wat omvat het 
medisch onderzoek? 
   een onderzoek van uw algemene gezondheids-
toestand
  specifieke onderzoeken in functie van uw 
job, bijvoorbeeld een gehoortest, oogtest, 
bloedonderzoek, urinetest

  mogelijk krijgt u een vaccinatie

Het arbeidsgeneeskundig onderzoek houdt 
verband met de beroepsgebonden risico’s. De 
arbeidsgeneesheer mag geen gezondheidstests 
uitvoeren (bvb. bepalen van het cholesterolgehalte) 
wanneer ze geen verband houden met het werk.

Wanneer moet ik naar 
het medisch onderzoek?
Het medisch onderzoek kan op verschillende tijdstippen 
plaatsvinden:

  bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst: de 
arbeidsgeneesheer beoordeelt of u medisch in staat 
bent om de nieuwe functie uit te voeren.

  periodiek: wanneer u beroepsgebonden 
gezondheidsrisico’s heeft, wordt u op regelmatige 
basis opgeroepen voor een gezondheidsbeoordeling. 
U bent dan een “onderworpen” werknemer. De 
periodiciteit hangt af van de risico’s. Vaak gebeurt de 
periodieke gezondheidsbeoordeling jaarlijks, maar op 
basis van de risicoanalyse kan dit bvb. om de 2, 3 of 5 
jaar plaatsvinden. Via dit periodiek onderzoek kan de 
arbeidsgeneesheer beroepsgebonden aandoeningen 
opsporen.

   bij werkhervatting: als u een “onderworpen” 
werknemer bent, moet u na een afwezigheid van meer 
dan 4 weken (wegens ziekte, ongeval of zwangerschap) 
langsgaan bij de arbeidsgeneesheer. Die gaat na of u 
geschikt bent om uw functie te hervatten, en of de 
werkpost moet worden aangepast.

  spontane raadpleging: wanneer u een vermoeden 
heeft van werkgebonden gezondheidsproblemen, kan 
u een afspraak maken bij de arbeidsgeneesheer. Dit 
geldt voor àlle werknemers, en kan ook rechtstreeks 
en anoniem.

Wordt mijn werkgever 
ingelicht over het 
resultaat?
De arbeidsgeneesheer is, net zoals iedere andere arts, 
gebonden door het beroepsgeheim. Uw werkgever 
heeft bijgevolg geen inzage in uw medisch dossier.

De communicatie tussen de arbeidsgeneesheer 
en de werkgever verloopt via het formulier voor 
gezondheidsbeoordeling, behalve bij een anonieme 
raadpleging. De arbeidsgeneesheer duidt aan of u al 
dan niet geschikt bent voor de vermelde werkpost en 
vermeldt indien nodig een advies.


