
1	 advies	aan	de	werkgever
	 Adviseer	uitvoering	van	een	adequaat	arbobeleid	voor	zwangere	vrouwen	en	voor	vrouwen	in	
	 de	postpartumperiode	

-  Risico’s (bekend, benoemd en zo laag mogelijk)
- Risicogroepen (geïdentificeerd en benoemd) 
- Voorlichting (protocol informatievoorziening)
- Individuele monitoring (gezondheidsbewaking: preventief consult) 

	 Adviseer	risicovolle	arbeidsomstandigheden	aan	te	pakken
-  Raadpleeg de recente algemene en specifieke RI&E, of wijs op de wettelijke verplichting daartoe 
 en de aanpak van risico’s op basis van de arbeidshygiënische strategie.
-  Adviseer over beheersmaatregelen en noodzakelijke acties
-  Raadpleeg zonodig een arbeidshygiënist of andere arbodeskundige 

	 Adviseer	arbeid	op	de	juiste	wijze	te	organiseren	
-  Vermijden van gevaren door toepassing van de arbeidshygiënische strategie
-  Tijdelijk aanpassen van de arbeid of van werk- en rusttijden
-  Tijdelijk verrichten van andere arbeid
-  Tijdelijk vrijstellen van het verrichten van arbeid

 Stel vast dat er een adequate uitvoering is van
-  Arbobeleid, en
-  Individuele informatievoorziening (protocol informatievoorziening), en
-  Gezondheidsbewaking (toegang tot een preventief consult bij de bedrijfsarts)

2	 nodig	de	zwangere	werknemer	uit	voor	een	preventief	consult	
Stel	een	risicoprofiel	op

-  Bepaal de belasting en de belastbaarheid, en
-  Breng de werkgebonden en persoongebonden risicofactoren in kaart, en
-  Beoordeel of er sprake is van een verhoogd risicoprofiel en stel in dat geval een  plan van aanpak op

risicoprofiel

Werkbelasting
• Fysieke belasting
• Onregelmatige werktijden, ploegdiensten
• Mentale belasting (werkdruk, regelmoge–
 lijkheden en agressie)
• Chemische factoren
• Biologische agentia
• Fysische factoren: (niet-)ioniserende 
 straling, hitte en koude, lawaai, trillingen

Individuele	belastbaarheid
• Uitgerekende datum en verloop zwanger-

schap
• Begeleiding verloskundige of gynaecoloog
• Belaste algemene anamnese
• Belaste obstetrische anamnese
• Abnormaal verloop belastbaarheid tijdens de 

zwangerschap
• Abnormaal verloop belastbaarheid tijdens 

postpartumperiode

Werkgebonden	risicofactoren? 	Persoonsgebonden	risicofactoren?
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3	 advies	aan	de	werknemer
	 Bespreek	in	geval	van	een	verhoogd	risicoprofiel	het	plan	van	aanpak	
	 -  Geef gericht advies over de aanpak van gesignaleerde werkgebonden risicofactoren
 -  Doe gerichte aanbevelingen bij gesignaleerde persoonsgebonden risicofactoren
 -  Draag er zorg voor dat adviezen worden uitgevoerd
 -  Overweeg overleg met werkgever/leidinggevende
 -  Overweeg overleg/verwijzing naar verloskundige, gynaecoloog of huisarts
	 Geef	voorlichting	over
 -  Normaal verloop van zwangerschap en postpartumperiode
 -  Invloed op de belastbaarheid in het werk en privé
 -  Algemene maatregelen (rusttijd, rustruimte)
 -  Combineren van borstvoeding en werk
	 Ga	na	of	de	werkgever	voorlichting	heeft	gegeven	over
 -  Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

- Borstvoeding tijdens het werk
 -  Ouderschapsverlof
 -  Kinderopvang
	 Probeer	(indien	nodig)	het	maken	van	keuzes	te	stimuleren
 -  Geleidelijk verminderen van de belasting in het privé-leven
 -  Combineren van werk en kind na het bevallingsverlof

 Geef werkgever en/of leidinggevende zonodig voorlichting of advies over de aanpak van  
gesignaleerde werkgebonden risicofactoren en/of aanbevelingen bij gesignaleerde  
persoonsgebonden risicofactoren	

4	 begeleiding	bij	verzuim
	 Tijdens	zwangerschap:	na	1	week														 In	postpartumperiode:	2	weken	na	bevallingsverlof
 Nieuwe	klachten/verschijnselen/omstandigheden
 -  Stel risicoprofiel en plan van aanpak bij, of maak een risicoprofiel indien dat niet eerder is gebeurd
	 Adviseer	werkgever	aanvraag	AO	tgv	zwangerschap	of	bevalling	bij	UWV	bij	
 -  Verminderde productiviteit (als gevolg van zwangerschap en bevalling)
	 Geen	duidelijk	reden	voor	verzuim?
 -  Beoordeel andere relevante factoren (angst, gebrek aan sociale steun -werk en privé-, fysieke   

 belasting privé)	
5	 evaluatie
	 Bij	verhoogd	risicoprofiel:											 	 Bij	verzuim:
	 3	tot	6	weken	na	het	preventief	consult	 3	weken	na	eerste	consult
 Ga	na
 -  Of de geadviseerde aanpassingen en maatregelen in het werk zijn gerealiseerd
 -  Hoe de begeleiding door verloskundige, gynaecoloog of  huisarts verloopt 
 -  Het verloop van de klachten
	 Ongunstig	beloop?
 -  Stel het risicoprofiel en vervolgens het plan van aanpak bij
 -  Overweeg overleg met werkgever/leidinggevende en/of verloskundige, gynaecoloog of  huisarts
	 Maak	vervolgafspraken	
 -  Tot de realisatie van aanpassingen en/of maatregelen
 -  Tot het zwangerschapsverlof, en/of
 -  Tot een volledige werkhervatting


