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Beeldschermwerk: periodiek medisch 

toezicht afgeschaft 
• Risicoanalyse 

• Door werkgever; minstens om de 5 jaar; op niveau van groep van werkposten en van het 

individu   

• Risico’s voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke 

belasting 

• Passende maatregelen ter voorkoming 

• Indien nodig wordt risicoanalyse aangevuld met 
• Bevraging van de werknemers OF 

• Ander instrument dat peilt naar de werkomstandigheden en/of gezondheidsproblemen 

• Uit te voeren onder de verantwoordelijkheid van de AG 

• Collectieve resultaten  binnen 2 maanden door AG overgemaakt aan WG en comité 

• Indien uit bevraging/instrument blijkt dat er mogelijke 

gezondheidsproblemen zijn 
• Betrokken werknemer onderworpen aan aangepaste gezondheidsbeoordeling 

• Werkgever stelt maatregelen om beeldschermwerk op gezette tijden te 

onderbreken 
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Aanpak H&S 

Standaard aanpak 

• Jaar 1: Welzijnswijzer  mentale belasting + gezondheid 

• Jaar 2: E-learningopleiding en Zelfscreening  fysieke belasting + risico’s 

voor gezichtsvermogen 

• Jaar 3: Tips sedentarisme 

Optioneel:  

• Jaar 3: beleid sedentarisme uitwerken   

• Health coaching 

• Ergo-coaching  
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Jaar 1: Welzijnswijzer 

• Fase 1: Welzijnsaudit 

• Screening  een participatieve welzijnsscreening waarin metingen worden 

gedaan van de perceptie van het personeel over hun welzijn op het werk en het 

welzijnsbeleid binnen hun onderneming: online vragenlijst.  

• Observatie 

• Analyse 

• expertise 

• Fase 2: Welzijnsplan 

 

• Knelpunten rond mentale belasting en gezondheid worden in beeld 

gebracht. 
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Jaar 2: E-learning 

• Voldoen aan de wetgeving KB BSW: opleiding voorzien  

• Noodzakelijk voor invullen zelfscreening 

• Inhoud: 

• voor module 1: zittend werk  

• Waarom is een zittend leven slecht voor de gezondheid?  

• Hoe vermijdt men ongezonde zithoudingen?  

• Wat zijn andere manieren van werken opdat men niet altijd hoeft te zitten?  

• voor module 2: inrichten van mijn werkplek  

• Hoe en waar plaatst men het beeldscherm en toetsenbord, de stoel en de werktafel?  

• Welke elementen ontbreken nog om mijn werkplek zo ergonomisch mogelijk in te 

richten? 
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Jaar 2: Zelfscreening 

• Online bevraging (met foto’s)  
• Peilt naar de werkomstandigheden, fysieke klachten en ogen  

• Screening van de werkposten op vlak van ergonomie en correct instellen  

• Bevragen van omgevingsfactoren 

• Nog andere item: sedentarisme   
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Output van screening 

• 3 rapporten: 

• Collectief rapport voor werkgever 

• Individueel rapport voor werknemer (met info rond sedentarisme, klachten, 

eventueel medisch onderzoek)  

• Individueel rapport voor werkgever/IPA: enkel instelling werkpost 

• Overgemaakt aan WG en comité 
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Jaar 3: sedentarisme  

• 2 niveaus: 

• Standaard document met tips om meer te bewegen (standaard) 

• Begeleiding van een bedrijf om een volledig beleid door te voeren (optioneel)  
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Beleid rond sedentarisme 

uitwerken 

• Actie naar de werknemers:  
• Infosessies 

• Health coaching 

• Acties op beleidsniveau: 

• Opstarten van een beleid binnen het bedrijf 

• Wat kan je op organisatieniveau doen?  

• Wat kan je zelf voorzien als werkgever? 

• Hoe een klimaat creëren om meer te bewegen?  

• Focus op gedrag en cultuur 
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