
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 je werk en privéleven te combineren, je hebt problemen met een 
collega, je vindt de werkdruk te hoog, enzovoorts. 

Je kunt niet bij het preventief spreekuur terecht voor behandeling van medische, niet 
werkgerelateerde 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.

In het voorbeeld is uitgegaan van de situatie dat u als werkgever verzekerd bent bij Sazas en uw 
arbodienstverlening via ons hebt geregeld.

Aanvragen preventief spreekuur
Wilt u meer informatie over het preventief spreekuur of wilt u een preventief spreekuur voor uw 
bedrijf aanvragen? Vul op onze website het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op.
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Vraag Toelichting Antwoord

Kun je thuis in rust werken? Aanwezigheid van huisgenoten, het niet hebben van een aparte 

werkkamer of andere omstandigheden die geluid met zich mee-

brengen of waardoor je wordt afgeleid kunnen je psychosociale 

arbeidsbelasting verhogen.

 ja

 nee

Heb je voldoende ruimte in je 
woning om een bureautafel 

en – stoel op een ergonomisch 
verantwoorde manier op te 

stellen?

De bureautafel moet dwars op het raam staan om een gunstige 

hoek voor de lichtinval te krijgen. Je moet voldoende ruimte 

hebben om de bureaustoel met de juiste instellingen te kunnen 

gebruiken en de bureautafel te kunnen bereiken en verlaten. 

Er moet voldoende algemene verlichting en verlichting van de 

beeldschermwerkplek zijn.

 ja

 nee

Heb je de beschikking over 
een bureaustoel die een 

ergonomisch verantwoorde 
zit- en werkhouding mogelijk 

maakt?

De hoogte en zitdiepte van de zitting, de rugleuning, 

lende- en armsteunen moeten instelbaar zijn en bij jouw 

lichaamsverhoudingen passen. Je kunt desgewenst een preven-

tiemedewerker van Sazas vragen naar de juiste instelling voor 

jou van de bureaustoel. 

Een bureaustoel, die voldoet aan de arbo-normen is onderdeel 

van de door Sazas ter beschikking gestelde voorzieningen op de 

thuiswerkplek.

 ja

 nee

Heb je de beschikking over 
een bureautafel die een 

ergonomisch verantwoorde 
werkhouding mogelijk maakt?

De tafel is mat en 80 centimeter diep, zodat je scherm op 50 

centimeter recht voor je kan staan. De hoogte van de tafel is 

liefst variabel. Als dat niet kan, is deze 74 tot 76 centimeter 

hoog, waarbij een te hoge tafel wordt gecompenseerd met een 

voetsteun waardoor je bovenbenen niet knellen.

Een bureautafel, die voldoet aan de Arbonormen, is onderdeel 

van de door Sazas ter beschikking gestelde voorzieningen op de 

thuiswerkplek. Dat geldt ook voor een voetsteun als blijkt dat 

deze noodzakelijk is.

 ja

 nee

https://www.sazas.nl/verzuimdiensten/preventief-spreekuur#contactformulier

