
Formulier voor de gezondheidsbeoordeling 

Formulier voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld in artikel I.4-46 van de codex over het welzijn op het werk 

____ 

Naam, voornaam en adres van de onderzochte werknemer:       

Naam, voornaam en adres van de werkgever:       

Geboortedatum:       

Voorgestelde of beklede werkpost (*) vanaf       

 sinds       

Voorgestelde of beklede risico-activiteit (*) vanaf       

sinds       

A. Indien het een voorafgaande gezondheidsbeoordeling betreft 
 De ondergetekende preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verklaart dat de bovengenoemde persoon (°) 

 voldoende geschikt is voor de werkpost of activiteit (*) 

 ongeschikt is (*) definitief (*) 

voor een duur van (*)        voor de bovengenoemde werkpost of activiteit 

B. Indien het een onderzoek betreft van een werknemer die belast is met een veiligheidsfunctie, een functie 
met verhoogde waakzaamheid of met een activiteit die een risico voor blootstelling aan ioniserende 
straling met zich brengt (1) (2) 
De ondergetekende preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verklaart dat de bovengenoemde persoon (°) 

 voldoende geschikt is voor de voornoemde werkpost of activiteit (*) 

 ongeschikt is definitief (*) 

voor een periode van (*)      

voor de voormelde werkpost of activiteit, dat het verboden is hem op deze werkpost of activiteit te werk 

te stellen (*), of te behouden (*) en beveelt aan om hem op een werkpost of aan een activiteit te werk te 

stellen die beantwoordt aan de in F vermelde aanbevelingen. 

 met ziekteverlof moet worden gezonden door zijn behandelende arts 

C. Indien het enig ander onderzoek betreft 
 De ondergetekende preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verklaart dat de bovengenoemde persoon (°) 

 voldoende geschikt is voor de werkpost of activiteit 

aanbeveelt dat voornoemde persoon overgeplaatst wordt: 
 definitief (*) 

naar een werkpost of activiteit die beantwoordt aan de hierna in F vermelde aanbevelingen. 

 voor een periode van (*)      

 met ziekteverlof moet worden gezonden door zijn behandelende arts 

 definitief ongeschikt is 

D. Indien het een onderzoek betreft van een werkneemster tijdens de zwangerschap of de borstvoeding 
De ondergetekende preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
1° verklaart dat bovengenoemde werkneemster (°) 

 voldoende geschikt is om: 

 haar activiteiten voort te zetten  

haar activiteiten onder de in 2° vermelde voorwaarden voort te zetten voor een duur van       

 de voorgestelde, nieuwe activiteit te verrichten voor een duur van        

 ongeschikt is om:  

 haar activiteiten voort te zetten voor een duur van       en verwijderd moet worden 

 de voorgestelde, nieuwe activiteit te verrichten voor een duur van       en verwijderd moet 

worden. 

 met ziekteverlof moet worden gezonden door haar behandelende arts om een andere reden 



2° doet de volgende voorstellen betreffende de aanpassing van de arbeidsomstandigheden, de 
aanpassing van de risicogebonden werktijden, de omstandigheden waarin werk overdag kan worden 
verricht en de te nemen preventiemaatregelen ten opzichte van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap en de borstvoeding. 

E. Indien het een onderzoek betreft van een jongere op het werk of van een stagiair: 
De ondergetekende preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verklaart dat de bovengenoemde persoon: (°) 

 voldoende geschikt is  

 geschikt is voor een tewerkstelling op een werkpost of aan een activiteit die beantwoordt aan de 
voorwaarden voor tewerkstelling bedoeld onder F. 

F. Aanbevelingen en voorstellen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in verband met de 
tewerkstellingsvoorwaarden, de aanpassingen en preventiemaatregelen met betrekking tot de werkpost 
of activiteit. 

 

G. Overleg. 
 

Geldigheidsduur: 
 6 maanden (*) 
 1 jaar (*) 
 3 jaar (*) 
 5 jaar (*) 

Datum van het medisch onderzoek:       

Datum van de mededeling van de kaart - aan de werkgever:       

- aan de werknemer:       

 

Stempel van de dienst voor preventie en bescherming op het werk: 

 

 

 

Naam en voornaam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: 

Handtekening 

 

 

 

(*) De overbodige vermeldingen doorhalen. 
(°) Het vak ad hoc aankruisen 
Op de versozijde: beroepsprocedure. 
(1) Voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting. 
(2) Indien een in deze rubriek bedoelde werknemer verlangt gebruik te maken van de overlegprocedure wordt 

na afloop van die procedure een nieuw formulier opgesteld. De datum waarop dit formulier wordt 
opgestuurd of afgegeven geldt als aanvangsdatum van de in het tweede deel van deze bijlage uiteengezette 
beroepsprocedure. 

 


