
Bedrijfsartsen kunnen zelf nieuwe
beroepsrisico's melden

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Fedris
Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief van Fedris, het Federaal agentschap
voor beroepsrisico's. Fedris is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen het
Fonds voor de beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen. Via deze
nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de laatste evoluties op het vlak
van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Het nieuwe online loket Signaal geeft
bedrijfsartsen de mogelijkheid om nieuwe
gezondheidsrisico's te melden waarvan ze
vermoeden dat ze arbeidsgerelateerd zijn.

Door de constante evolutie op de arbeidsmarkt en die van de
arbeidsomstandigheden, ontstaan er nieuwe gezondheidsrisico's op de
werkvloer en eventueel ook nieuwe beroepsziekten. In de praktijk krijgen
bedrijfsartsen te maken met klachten waarvan we nu nog niet weten of er een
band is met het uitgevoerde werk.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's wil – in samenwerking met
de KU Leuven – een nieuw online loket lanceren waar (bedrijfs)artsen melding
kunnen maken van hun vermoedens van een band tussen een bepaalde klacht
en een blootstelling en/of een toestand op het werk. Ze kunnen daarbij
ondersteuning krijgen van een aantal experten.

Die vermoedens kunnen worden gemeld via het online loket SIGNAAL op
www.mysignal.be. Het project heeft financiële ondersteuning gekregen van de



federale regering, omdat nieuwe beroepsziekten actief opsporen één van de
doelstellingen van Fedris is.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block staat volledig
achter dit initiatief: "Beroepsziekten zijn continu in evolutie en het is van groot
belang dat we als maatschappij op de voet opvolgen wat er beweegt. Door beter
de risico's te kennen, kunnen we sneller een gepast preventiebeleid ontwikkelen
en de werknemers een betere bescherming bieden. We moeten er alleszins naar
streven dat minder mensen nog het slachtoffer worden van een beroepsziekte.
De informatie die uit dit loket kan komen, kan ons helpen om de komende jaren
ons beleid bij te sturen."

Met het online loket SIGNAAL willen we de mogelijkheid bieden om eventuele
nieuwe arbeidsgerelateerde klachten te melden en dit in een vroegtijdig stadium
aan een team van specialisten op het vlak van beroepsziekten. Zij kunnen dan
een studie van de wetenschappelijke literatuur daarover uitvoeren.

Het melden van een klacht via SIGNAAL is anoniem, waardoor er een duidelijk
verschil is met de verplichte aangifte van een mogelijke beroepsziekte door de
preventieadviseur-bedrijfsarts. Bij dit laatste gaat het immers om de aangifte van
de toestand van één bepaalde werknemer, waarna Fedris – en dit enkel en
alleen als de werknemer akkoord gaat - vervolgens een procedure opstart in het
domein van de erkende beroepsziekten. Via SIGNAAL wil Fedris bedrijfsartsen
helpen bij het opsporen van nieuwe gezondheidsrisco's voor werknemers en hen
feedback geven over hun melding.

Het uiteindelijke doel van SIGNAAL is om zich uit te spreken over een mogelijke
band tussen een bepaald werk en een bepaalde ziekte. SIGNAAL zal dus niet
melden of een bepaalde ziekte moet worden erkend als beroepsziekte. Op
vrijdag 31 maart was er in Brussel een symposium waar het nieuwe online loket
werd voorgesteld.
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