
Medische keuringen

U ontvangt deze folder omdat u bent 

uitgenodigd voor een medische keuring. 

Deze keuring wordt uitgevoerd door de 

Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

(VGM) voor het LUMC en de Universiteit 

Leiden.

Deze keuring valt onder de Wet Medische 

Keuringen; de wet legt beperkingen op aan 

de uitvoering van de medische keuring en 

regelt de rechten en plichten van de 

keurling.

In deze folder kunt u lezen hoe het LUMC 

en de Universiteit Leiden omgaan met de 

wettelijke regels en voorschriften. 

Beleid van het LUMC en de Universiteit

De Raad van Bestuur LUMC en het College 

van Bestuur van de Universiteit hebben in 

principe de aanstellingskeuring afgeschaft. 

Zij hebben besloten dat keuringen alleen 

nog kunnen worden uitgevoerd als het nut 

en de noodzaak van de keuring kunnen 

worden aangetoond. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij :

- lichamelijk belastende functies;

daarbij is er vaak een risico op 

arbeidsongeschiktheid en 

beroepsziekte

- functies/taken waarbij een 

veiligheidsrisico bestaat;

daarbij is zowel de veiligheid van 

de medewerker als de veiligheid 

van collega's, patiënten, studenten 

en bezoekers belangrijk. 

Van de volgende functies is aangetoond dat 

een keuring nuttig en noodzakelijk is.

- Leerlingen : verpleegkundige, 

operatiekamerassistent, anaesthesie 

verpleegkundige, radiodiagnostisch laborant

- Radiologisch werkers categorie A

- Persluchtmaskerdragers bij de 

  bedrijfshulpverlening

- Vacciniawerkers: medewerkers die

  onderzoek doen met vacciniavirus

- Snijdend specialisten :o.m. chirurg,

  orthopaedisch chirurg, KNO-arts,

  gynaecoloog, dermatoloog

- Anaesthesist, Perfusionist, OK assistent

- Anaesthesie verpleegkundige

- Verloskundige

- Medewerkers Centrale Sterilisatie Dienst.

Het LUMC en de Universiteit Leiden laten 

de keuring uitvoeren door de afdeling 

VGM. Bij een sollicitatie gebeurt dat 

wanneer de selectieprocedure is afgerond. 

De keuring is dan de laatste stap in de 

sollicitatie-procedure. Tijdens de keuring 

beoordeelt de bedrijfsarts alleen de huidige 

belastbaarheid in relatie tot de gewenste 

functie.

Rechten

Iemand die gekeurd moet worden heeft een 

aantal rechten; hieronder volgen de 

belangrijkste.

 U heeft recht op informatie over doel 

en inhoud van de keuring; daarom 

krijgt u deze folder en kunt u 

desgewenst een volledige beschrijving 

krijgen van de inhoud van de keuring, 

die is vastgelegd in protocollen bij de 

afdeling VGM.

 U wordt als eerste geïnformeerd over 

de uitslag van de keuring; bij een voor 

u negatieve uitslag krijgt u twee dagen 

de tijd om zich uit de sollicitatie-

procedure terug te trekken. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik 

maakt wordt er géén keuringsuitslag 

afgegeven.

 Bij een voor u negatieve uitslag krijgt u 

14 dagen de gelegenheid om een 

verzoek tot herkeuring in te dienen bij 

de directeur/manager bedrijfsvoering en 

centraal P&O. Als u van deze 

mogelijkheid gebruik maakt wordt u 

opnieuw gekeurd door een andere 

bedrijfsarts. 

 Aan de aanvragende afdeling wordt 

alleen een uitslag medegedeeld in de 

termen 'Goedgekeurd' , 'Niet 

Goedgekeurd' of 'Goedgekeurd onder 

Voorwaarden'. 

Plichten

Tegenover deze rechten staat uw plicht om 

naar waarheid informatie te verstrekken. U 

hoeft echter alleen informatie te 

verstrekken, die nodig is om een oordeel te 

vormen over uw huidige geschiktheid voor 

de functie. Vragen die een onevenredige 

inbreuk maken op uw privacy of 

onderzoeken die onevenredig belastend zijn, 

kunt u weigeren.

Privacy

De afdeling VGM heeft een aantal 

maatregelen genomen om uw privacy te 

beschermen.

Er zijn strenge regels opgesteld voor de 

omgang met medische informatie. Deze 

regels zijn vastgesteld in een protocol.

Indien u niet wordt aangesteld, worden de 

medische gegevens vernietigd.

U heeft recht op inzage in uw medisch 

dossier. Indien de bedrijfsarts medische 

informatie nodig heeft van andere 

(behandelend) artsen, dan zal hij/zij u om 

schriftelijke toestemming vragen.

Inhoud

De inhoud van de keuring is afhankelijk van 

de functie waarvoor u gekeurd wordt en van 

uw gezondheidstoestand. In het algemeen 

zullen er door middel van een vragenlijst 

een aantal gezondheidsvragen worden 

gesteld. Deze ingevulde vragenlijst wordt 

met u besproken. Op basis daarvan kan er 

aanleiding zijn voor een eenvoudig 

lichamelijk onderzoek (bijvoorbeeld van rug 

of gewrichten). Ook kunnen er eenvoudige, 

weinig belastende onderzoeken gedaan 

worden, bijvoorbeeld een gehoortest, 

oogtest of longfunctieonderzoek. 

Bloedonderzoek wordt alleen in incidentele 

gevallen noodzakelijk geacht.

Bij een keuring voor bedrijfshulpverlenings-

taken (BHV) wordt een inspannings-

onderzoek verricht door middel van een 

fietsproef. 



Overigens wordt bij een keuring voor BHV 

taken de geldigheidsduur van de keuring op 

het formulier aangegeven. De aanvragende 

afdeling zorgt vóór de vervaldatum voor een 

nieuwe aanvraag tot keuring.

Indien u dat wenst kunt u een volledige 

beschrijving van de inhoud van een keuring 

die bij u wordt verricht, opvragen bij de 

afdeling VGM.

Nuttige adressen

Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

(VGM) voor LUMC en Universiteit Leiden

Poortgebouw Zuid, 3e etage

Rijnsburgerweg 10

2333 AA Leiden

tel.: 071-526 80 15

fax: 071-526 10 52


