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               CORONA (COVID-19)  

 

Advies in verband met de maatregelen voor werknemers uit de 
risicogroep 

 

Risicogroepen zijn mensen die grotere kans hebben op een ernstig verloop van coronaziekte. Deze mensen hebben 

geen hoger risico om de Corona infectie op te lopen!  

Vermits het corona (COVID-19)virus nog vrij recent is, is niet helemaal duidelijk wie er precies risico loopt.  

Wetenschappers en artsen over de hele wereld proberen uit de gegevens van ziekenhuisopnames hierover een beter 

beeld te krijgen.. 

In afwachting van verdere onderzoeksresultaten geven we hier reeds enkele adviezen voor bepaalde risicogroepen.  

Risicogroepen 
Voor de volgende risicogroepen geldt een mogelijks erger verloop bij corona-infectie:  

1) Ouderen (65+) 

2) Patiënten met chronische hart- en vaataandoening, long- of nieraandoeningen 

3) Diabetespatiënten 

4) Kankerpatiënten 

5) Personen met verminderde weerstand door ziekte (bv. HIV of immuunstoornis) of door immuun 

onderdrukkende medicatie  

 

Mogen werknemers die tot deze risicogroepen behoren werken? 

Als een risicopersoon ziekteverschijnselen vertoont die mogelijk aan Covid-19 te wijten kunnen zijn, moet die persoon 

thuis blijven en de huisarts contacteren. Als de thuisisolatie wordt bevestigd, schrijft de huisarts een ziekteattest.  

Daarnaast zijn er geen verdere richtlijnen van de overheid om risicopersonen anders te behandelen dan mensen die 

geen verhoogd risico hebben. 

 

De werkgever maakt een risicoanalyse van elke specifieke situatie en dient de werknemers te informeren. Hij gaat na 

welke maatregelen getroffen kunnen worden om het risico naar het niveau van de algemene bevolking te reduceren.  

Thuiswerk is soms niet mogelijk. In deze gevallen wordt risicopatiënten aangeraden om handhygiëne en social 

distancing (1,5 meter) zeer goed na te leven.  

In sommige essentiële bedrijven kan dit afstand houden een probleem vormen. In niet-essentiële bedrijven is het 

sowieso verboden.  

 

Met de werkgever moet afgesproken worden welke extra bescherming of aanpassingen aan het takenpakket kan 

worden gedaan, zodat er minder contact is met mensen. Bij twijfel of ongerustheid neemt men best contact op met de 

behandelend arts (huisarts of specialist). Deze kan in overleg met de arbeidsarts van Premed nagaan of extra 

maatregelen nodig zijn. Als de aanpassing niet volstaat waardoor het risico te hoog is, kan verwijdering van de 

werkplaats overwogen worden.  

 

Houd ook steeds in het achterhoofd dat de ene aandoening de andere niet is. Sommige aandoeningen zorgen voor 

meer kwetsbaarheid dan andere.   

 

Uw Premed Arbeidsarts  

 


