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Arbo Advies Commissie 

 
U als leidinggevende kan te maken krijgen met medewerkers die aangeven dat zij een kinderwens 
hebben (mannen en vrouwen), zwanger willen worden of tijdens werktijd borstvoeding willen geven of 
willen kolven. De werkgever heeft de wettelijke zorgplicht om de risico's voor de medewerker en kind zo 
laag mogelijk te houden. In geval van zwangerschap en lactatie dient de leidinggevende binnen 2 weken 
informatie te geven over de arbeidsrisico's en de maatregelen die genomen zijn om de risico's zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
 
Wat moet u doen als u een melding krijgt? 
1) Brengt zo snel mogelijk samen met uw medewerker de risico's in kaart met behulp van de checklist 

(bijlage). 
2) Zoek met uw medewerker naar oplossingen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Pas hierbij de 

volgende strategie toe (keuze in deze volgorde):  

1. aanpassingen van de werkzaamheden; bijvoorbeeld vervanging stoffen, werken in de zuurkast, 
gebruik tilhulp;   

2. meer bescherming; bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen; 
3. meer en/of verlenging rusttijden; 
4. vrijstelling van de werkzaamheden (als bovenstaande maatregelen niet haalbaar zijn). 

3) Bespreek met uw medewerker binnen 2 weken na de melding de eventueel te nemen maatregelen en 
leg dit vast (zie checklist in de bijlage). De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen 
van de afspraken. 

4) Stel in geval van zwangerschap en lactatietijd een afsluitbare rustruimte ter beschikking.  
 
In het schema van figuur 1 staan de risicogebieden waar u aan kan denken in uw werkomgeving.  
 

o blootstelling gevaarlijke stoffen

o biologische agentia (bacteriën, 
schimmels, humaan materiaal)

o werkstress

o lawaai

o trillingen

o fysieke inspanning

o ioniserende straling

o niet-ioniserende straling

o magneetvelden

o ultrasoon geluid

Melding  
kinderwens, zwangerschap, borstvoeding of kolven onder werktijd

Komen deze risicogebieden bij 
u op het werk voor? Geen maatregelen nodig

o Neem samen met uw medewerker de checklist
door.

o Spreek maatregelen af om de risico’s te
reduceren.

o Stel een rustruimte ter beschikking.

Zijn er vragen? Stel deze dan aan:
o de arbocoördinator,
o de personeelsfunctionaris,
o de bedrijfsarts,
o de centrale arbocoördinator van FOM.

ja

nee

≤ 2 weken

 
 
Wettelijke basis (zie ook info in de checklist):  
Arbowet: art 3 (zorgplicht) en art. 5 (risico-inventarisatie en -evaluatie); 
Arbobesluit art. 1.40-1.42, 4.108, 5.13a, 6.29 b en c. 
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Besluit Stralingsbescherming art. 80 (beperking dosislimieten besmetting tijdens zwangerschap en 
lactatietijd). 
In geval van een kinderwens (mannen en vrouwen) zijn de laatste zes vragen niet van toepassing. 
 
Maatregelen (oplossingen) in volgorde van belangrijkheid: 

1. aanpassingen van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld vervanging stoffen, werken in de zuurkast, 
tilhulp;   

2. meer bescherming. Bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen; 
3. meer en/of verlenging rusttijden; 
4. vrijstelling van de werkzaamheden (als bovenstaande maatregelen niet haalbaar zijn). 

 

Inventarisatie risico's  Knelpunt? Omschrijving, afspraak /oplossing 

Kankerverwekkende stoffen  
(oude aanduiding: R40, R45, R49)  
(nieuwe aanduiding: H351,H350, H351)     

Mutagene stoffen  
(oude aanduiding: R46,R68) 
(nieuwe aanduiding: H340, H341)      

Reprotoxische stoffen  
(oude aanduiding: R60 t/m R64) 
(nieuwe aanduiding: H360f H360d, H361d, 
H361f, H362)      

Oplosmiddelen 
(xyleen, tolueen, chloroform, etc.) 

   

Ioniserende straling  
(radioactieve bronnen en 
röntgenapparatuur)      

Niet-ioniserende straling  
(hoge veldsterkte: ELF velden, RF velden) 

     

Magneetvelden > 0,5 mT  
(norm voor pacemakerdragers) 

     

Biologische agentia  
(humaan materiaal en al dan niet 
gemodificeerde bacteriën, virussen, 
parasieten en schimmels die risico zijn voor 
het ongeboren kind) 
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Inventarisatie risico's  Knelpunt? Omschrijving, afspraak /oplossing 

Fysieke belasting 
(lichamelijk zwaar werk, repeterende 
bewegingen, statische belasting bij 
computerwerk of lang staan, trillingen < 
0,25 m/s2)      

Extreme kou of hitte  
(koel/vriescellen of warme kamer) 

     

Ultrasone trillingen 
(verbod op direct contact of aanwezigheid 
> 20kHz en > 110dB(A) per tertsband) 

 
    

Schadelijk geluid  
(verbod > 80 dB(A) en pieken > 112 Pa) 

     

Stress (psychische belasting)      

BHV-activiteiten 
(activiteiten die te zwaar of te gevaarlijk zijn 
om tijdens de zwangerschap te vervullen) 

 
    

 
  

http://www.wikifysio.nl/wp-content/uploads/Figuur1BT1.jpg
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De werkneemster heeft recht op: Besproken? 

Regelmatige werk- en rusttijden tijdens zwangerschap 
(Frequentie afspreken)   

Zwangerschapsonderzoek onder werktijd 
  

Preventief medisch consult bij bedrijfsarts indien gewenst 
(Afhankelijk van de risico’s (checklist hierboven)) 

  

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
(Informatie bij …………………)   

SZW-brochure 'Zwangerschap, veilig werken en verlof' 
  

Tot 6 maanden na de bevalling geldt: 

Extra rustpauzes 
(Tot maximaal 1/8 van de werktijd)   

Geen verplichting tot overwerk en nachtdiensten   

Afgesloten rustruimte. 
………… (kamernummer invullen)   

Bij borstvoeding tot 9 maanden na de bevalling: 

Kolven of borstvoeding geven onder werktijd 
(Tot maximaal 1/4 van de werktijd)   

Een geschikte afsluitbare ruimte om te kunnen kolven 
………… (kamernummer invullen)   

 
Datum:  

Paraaf leidinggevende:    Paraaf medewerkster: 
 


