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Dit voorbeeld kunt u gebruiken voor het opstellen van een eigen tekst om uw 
medewerkers te informeren over het preventief spreekuur voor uw bedrijf. 
 
Preventief spreekuur: hoe zit het nu precies?  
Het preventief spreekuur, ook wel open spreekuur of arbeidsomstandighedenspreekuur 
genoemd, is bedoeld voor onze medewerkers om de bedrijfsarts te bezoeken. Je kunt hiervan 
gebruikmaken als je ziek bent, maar ook als dit niet het geval is. Het uiteindelijke doel is uitval 
voorkomen. Gebruikmaken van dit spreekuur is een recht en geen plicht.  
 
Redenen om naar het spreekuur te gaan 
Je kunt tijdens het spreekuur werkgerelateerde problemen bespreken, zoals zorgen over 
lichamelijke, sociale of geestelijke belasting op de werkvloer. Daarnaast kun je vragen stellen over 
gezondheid in relatie tot je werkzaamheden of advies vragen om dreigend verzuim te 
voorkomen. Het spreekuur is gratis.  
Voorbeelden van problemen die je kunt bespreken, zijn: je bent mantelzorger en hebt moeite om 
werk en privéleven te combineren, je hebt problemen met een collega, je hebt teveel werk 
enzovoorts. 
 
Je kunt niet bij het preventief spreekuur terecht voor behandeling van medische, niet werk-
gerelateerde klachten. Daarvoor moet je naar de huisarts of een medisch specialist. 
 
Anonimiteit en geheimhouding 
Je kunt alleen persoonlijk een afspraak maken voor het spreekuur. Dit is om jou te beschermen. 
Wij kunnen jou niet dwingen om het spreekuur te bezoeken. 
Voor onze arbodienst geldt een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij ons niet op de hoogte 
brengen van jouw afspraak en van wat jullie bespreken. Jouw anonimiteit wordt zo gewaarborgd. 
 
Aanvragen preventief spreekuur 
Je kunt een aanvraag doen voor het preventief spreekuur door te bellen met Stigas via 085 044 
07 00 (kies voor optie 2). Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Afhankelijk van 
jouw vraag wordt er een afspraak gemaakt met een bedrijfsarts of een preventieadviseur. 
 
 
 
In het voorbeeld is uitgegaan van de situatie dat u als werkgever verzekerd bent bij Sazas en uw 
arbodienstverlening via ons hebt geregeld. 
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