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BINNEN HET KADER VAN DE ARBEIDSRELATIE 
De arbeidsarts treedt op binnen het kader van het KB van 5 januari 2021. Dit houdt een sleutelrol in van de arbeidsarts.  

In geen van deze stadia mag de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks tussenkomen.  
De privacy van de betrokken werknemers moet steeds gegarandeerd zijn. 

 

soort test Context* 
Art. 3, 3° KB 5/1/2021 

  

Wie neemt de test af? Wie analyseert de test? 
 

Waar? 

PCR-test 
 

1) Hoogrisicocontacten (a) 
2) Clusterbeheer (b en c) 

 

Medewerker dep./afd. 
medisch toezicht 

interne/externe dienst  
 

labo Afname in de 
onderneming/ in een 

testcentrum 
Analyse in een labo 

  
Sneltest 
 

1) Clusterbeheer: 
laagrisicocontacten (b en c) 

2) Uitbreiding (voor vooraf bepaalde 
categorieën werknemers, op basis 
van criteria arbeidsarts (e) 

 

Medewerker dep./afd. 
medisch toezicht 

interne/externe dienst  
 

Medewerker dep./afd. 
medisch toezicht 

interne/externe dienst  
 

Afname in de onderneming 
Analyse in de onderneming 

Zelfafname 
 
 

 

1) Clusterbeheer: 
laagrisicocontacten (b en c) 

2) Uitbreiding (voor vooraf bepaalde 
categorieën werknemers, op basis 
van criteria arbeidsarts (e) 

Werknemer Medewerker dep./afd. 
medisch toezicht 

interne/externe dienst 
(indien antigeen sneltest) 

 
Labo  

(indien speekseltest) 
 

Afname in de onderneming 
Analyse in de onderneming  
(indien antigeen sneltest) 

 
Afname in de onderneming 
of buiten de onderneming 

Analyse in labo  
(indien speekseltest)  

Zelftest  1) Clusterbeheer: 
laagrisicocontacten (b en c) 

Werknemer Werknemer Afname en analyse buiten 
de onderneming  
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2) Uitbreiding (voor vooraf bepaalde 
categorieën werknemers, op basis 
van criteria arbeidsarts (e) 

 

Bij positief resultaat 
onmiddellijk de arbeidsarts 

op de hoogte brengen 

* Het inzetten van sneltests ontslaat de partijen niet van de verplichting om in de eerste plaats de preventiemaatregelen (generieke gids/sectorgidsen) na 
te leven, en mag ook geen middel zijn om een afwijking te verkrijgen op de quarantaineverplichting. De arts sociaal inspecteur kan, zo nodig, de beslissing 
van de arbeidsarts om aanvullend te testen ondersteunen. 
 

 
BUITEN HET KADER VAN DE ARBEIDSRELATIE 

Zelftest in de privésfeer, los van enige teststrategie van de arbeidsarts 
 

Zelftest   Vrijwillig  Werknemer Werknemer Afname en analyse buiten 
de onderneming  

 
Bij positief resultaat 

huisarts verwittigen en best 
ook arbeidsarts indien de 
werknemer recent op het 

werk is geweest 
 

 

 


