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Schadelijke invloed op zwangere of nageslacht 
Voorzieningen of voorlichting in verband met zwangerschap en borstvoeding 

BESCHRIJVING 

In de periode van zwangerschap kunnen risico’s leiden tot schade 
aan de zwangerschap en haar ongeboren kind. Ook de 
belastbaarheid van de werknemer zelf verandert en ze is 
vatbaarder voor infecties. Na de bevalling heeft de werknemer 
een periode van herstel met betrekking tot de belastbaarheid en 
het geven van borstvoeding. 
 

AFSPRAAK 

De werkzaamheden van de zwangere werknemer mogen niet leiden tot schade aan de 
zwangerschap en het ongeboren kind. Ter voorkoming van onnodig gezondheidsrisico: 

 Draagt SNBV zorg voor: 
o Het aanbieden van voorzieningen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. 
o Het verzorgen van voorlichting aan de zwangere werknemer over de noodzaak van het 

tijdig melden van een zwangerschap.  
o Het treffen van maatregelen ter bescherming van de zwangere werknemer en haar 

ongeboren kind, en de werknemer in de periode van borstvoeding. 
o Informatie over de risico’s voor de zwangere en haar ongeboren kind en de daarbij 

behorende maatregelen ter bescherming.  

 Draagt de werknemer zorg voor: 
o  Het zo snel mogelijk aan de werkgever melden dat ze zwanger is. 

Pas na de melding kan er aanspraak worden gemaakt op bepaalde voorzieningen en regelingen in 
de CAO en in dit document. 
 

WAT LEVERT HET OP 

Geen schade voor de zwangere werknemer aan de zwangerschap en haar ongeboren kind. De 
werknemer en de manager zijn bewust van de juiste maatregelen. 
 

WETGEVING  

 Arbowet artikel 3 en 5. 

 Arbo-besluit artikel 1.1. 

 Arbeidstijdenwet artikel 4:5 en 4:8. 

 Wet Arbeid en zorg artikel 3. 

 Besluit stralingsbescherming artikel 16. 
 

ACHTERGROND INFORMATIE 
Naast aanpassing van de werkzaamheden/werkplek voor de zwangere werknemer draagt SNBV bij 
aan een gezonder werkklimaat door arbeidsgezondheidskundig onderzoek.  
Iedere zwangere  werknemer  wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een preventief 
consult bij de bedrijfsarts in de eerste vier maanden van de zwangerschap. 
 

MEER INFORMATIE 

Via de HSE Office: 

AI-12 Zwangerschap en arbeid. 
 
Op Intranet: 
RI&E Zwangere werknemer.   
 
Op Internet: 
Arboportaal: www.arboportaal.nl, zoekterm: ‘Zwangerschap’. 
 

BIJZONDERHEDEN 
Indien noodzakelijk, kan aanvullend advies worden verkregen van HSE Office. 
 

RISICOTYPERING : Bijzondere groepen 
BEHEERSMAATREGEL : A, B en C 
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