Gezonde medewerkers

Fysiek fit / Medisch toezicht

Als werkgever bent u verplicht om regelmatig een bedrijfsbezoek te laten uitvoeren door de preventieadviseur van de
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Tijdens het bedrijfsbezoek gaan we na of uw bedrijf in regel
is met de welzijnswet en of alle wettelijke documenten (risicoanalyses, globaal preventieplan, identificatieformulier,
risicopostlijsten…) in uw bedrijf aanwezig zijn. Als het nodig is, kan de externe dienst uw onderneming advies en hulp
bieden om een veiligheidsbeleid uit te werken en de nodige documenten in orde te brengen.

Waarom?

Voor wie?

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn van
essentieel belang. Een regelmatig bedrijfsbezoek maakt
u als werkgever extra attent op het belang ervan.

De frequentie van de periodieke bedrijfsbezoeken hangt af
van de mate waarin de medewerkers onderworpen zijn aan
gezondheidsonderzoeken.

Tijdens het bedrijfsbezoek controleren we heel wat punten
die nodig zijn voor een goed welzijnsbeleid. Aan de hand
van het bedrijfsbezoek tonen we u wat de huidige stand
van zaken is en formuleren we ook verbeterpunten. Verder
geeft de preventieadviseur advies voor het uitwerken van
een veiligheidsbeleid. Deze informatie dient als leidraad
voor de bedrijfsarts voor de uitvoering van de
medische onderzoeken.
We controleren onder meer de naleving van de wettelijke
voorschriften over:
•

hygiëne (o.a. toiletten, eetruimtes …),

•

arbeidsveiligheid (o.a. persoonlijke en collectieve
beschermingsmiddelen),

•

ergonomie (o.a. lasten tillen),

•

psychosociale belasting (o.a. stressbeleid),

•

arbeidshygiëne (o.a. geluidsbelasting).

Hoe?
Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek maakt de bedrijfsarts
een risicoanalyse op 5 niveaus: bedrijf, afdeling, werkpost,
taak en individu.
De risicoanalyse en de aanpak ervan verlopen
in verschillende stappen.
•

Identificatie van het risico: welke risico’s bestaan er?
We nemen de manier van werken, de
werkomstandigheden, de gebruikte producten en
andere aspecten onder de loep. Aan de hand daarvan
maken we een lijst van de mogelijke risico’s.

•

Evaluatie van het risico: hoe ernstig zijn
de vastgestelde risico’s?
We bepalen de ernst, de waarschijnlijkheid en de
blootstelling of frequentie van de risico’s. Op basis
daarvan wordt duidelijk welke risico’s de grootste
prioriteit hebben.
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•

Beheersingsmaatregelen: hoe kunt u de grootste
risico’s tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen?
–– Uitschakeling van het risico (bijv. producten vervangen
door niet-schadelijke alternatieven);
–– Vervanging van het risico (bijv. producten vervangen
door minder gevaarlijke producten);
–– Gebruik van collectieve beschermingsmiddelen/algemene
preventiemaatregelen (bijv. een leuning plaatsen rond een
plat dak, of een afzuigsysteem voorzien in ruimtes waar met
solventen wordt gewerkt);
–– Gebruik van individuele beschermingsmiddelen (bijv. een
veiligheidsharnas of mondmasker ter beschikking stellen
aan medewerkers die dit nodig hebben);
–– Instructies en opleiding over risico’s en gevaren.
Het is nodig om dit op regelmatige basis te herhalen.

Resultaat
Het doel van het bezoek aan uw bedrijf is het beleid
voor veiligheid en gezondheid te evalueren.
Deze evaluatie gebeurt samen met u als werkgever
of met uw preventieadviseur.

Praktisch
Ons secretariaat spreekt met u een datum af voor
het bezoek aan uw bedrijf.
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