Voorkomen van
beroepsziekten

Tot uw dienst
We hebben de technische kennis en
uitrusting voor het meten van:
Fysische agentia:
• Mechanische trillingen (bovenste
ledematen en wervelkolom)
• Geluid (dosimetrie en stationair)
• Repetitieve handelingen (RSI)
• Tillen en dragen (rug)
Chemische agentia:
• Atmosfeer (stof, vluchtige componenten, metaalstof...)
• Productanalyse (staalname)

Wenst u advies over de
veiligheid in uw bedrijf ?

Ons onderzoeksteam bestaat uit
ingenieurs, artsen en laboranten.
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Wat gebeurt er ?
Een ingenieur van het Fedris neemt
contact op met uw onderneming om te
bespreken welke metingen uitgevoerd
kunnen worden.

Om te voorkomen dat uw
werknemers ziek worden door
hun werkomstandigheden,
kan u de werkposten van uw
onderneming laten doorlichten. Fedris geeft u gratis advies.
Alle instanties die vallen onder
de regeling van de PPO-sector
en privébedrijven kunnen op
ons beroep doen. Uitzonderlijk
kunnen we zelfs een hele sector onderzoeken.

Vervolgens vindt er - in onderling
overleg - een onderzoek plaats.
Dit moet onder normale arbeidsomstandigheden gebeuren, waarbij het
productieproces zo weinig mogelijk
wordt verstoord.
Na een analyse krijgt zowel de onderneming, de preventieadviseur en de
arbeidsgeneesheer een schriftelijk advies van ons.

Wat gaat dit kosten ?
Als overheidsinstelling heeft het Fedris
geen commerciële doelstellingen.
We willen ervoor zorgen dat zo weinig
mogelijk mensen een beroepsziekte
ontwikkelen. Onze dienstverlening is
dan ook kosteloos.

Hoe een aanvraag indienen ?
Enkel een preventieadviseur, arbeidsgeneesheer of een comité voor
preventie en bescherming op het werk
kan ons om een advies vragen.
Het formulier ‘PREV - Aanvraag om
advies’ vindt u op onze website
www.fedris.be.
Het ingevulde formulier bezorgt u aan:
Fedris
Dienst Risicobepaling
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel

Worden alle aanvragen aanvaard ?
In principe wel, maar het is wel zo
dat de aanvraag moet kaderen in de
voorkoming van beroepsziekten.
U kan ook geen beroep doen op onze
diensten voor onderzoeken die wettelijk
verplicht zijn. Ook als de vraag buiten
redelijke proporties is of uitzonderlijk
duur is, kunnen we ze afwijzen.

