
 

 

Medische Keuringen 
Informatieblad 
 
Sinds 1998 stelt de Wet op de Medische Keuringen (WMK) strikte voorwaarden, regels en 
beperkingen aan medische keuringen. Een medische keuring bestaat uit vragen over uw gezondheid 
en/of een medisch onderzoek. Deze keuring mag alleen worden gedaan wanneer u solliciteert naar 
een baan met bijzondere medische eisen. De reden is dat u uw werk moet kunnen doen zonder 
gevaar voor de gezondheid en veiligheid van uzelf en anderen. Zoals bijvoorbeeld: een 
treinmachinist moet kleuren kunnen zien om de kleuren van seinen naast het spoor te 
onderscheiden. Een ander voorbeeld is dat vliegend personeel van een luchtvaartmaatschappij qua 
gezondheid in staat moeten zijn om te kunnen vliegen. De vragen en onderzoeken moeten relevant 
zijn voor het werk dat u gaat doen. Onderzoek naar alcohol, drugs en geneesmiddelen mag alleen 
als dit van belang is voor de baan.  
 

Regels voor medische keuringen 
[1] Voordat de werkgever de sollicitatieprocedure start, moet hij advies vragen aan een arbodienst 
of bedrijfsarts over:  
- de rechtmatigheid van de keuring (dit betekent of u gekeurd mag worden in verband met de 
bijzondere eisen); 
- het doel van de keuring; 
- hoe de keuring eruit zal zien; 
- op welke manier wordt bepaald of iemand aan de eisen voldoet.  
 
[2] In de advertentie moet al staan dat een medische keuring onderdeel is van de 
sollicitatieprocedure.  
 
[3] De werkgever moet u ruim op tijd laten weten dat er een medische keuring is, welke medische 
eisen aan het werk zijn verbonden en hoe de geschiktheid wordt getest. Ook moet hij u informeren 
over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling 
Aanstellingskeuringen.  
 
[4] Een aanstellingskeuring mag pas aan het einde van de sollicitatieprocedure plaatsvinden. 
De werkgever moet al van plan zijn u aan te nemen.  
 
[5] De keuring mag alleen door een bedrijfsarts worden gedaan. De arts moet onafhankelijk en 
deskundig zijn.  
 
[6] De vragen en onderzoeken moeten nodig zijn om te bepalen of u geschikt bent voor het werk. Er 
mag geen onderzoek worden gedaan naar (de kans op) ernstige ongeneeslijke ziektes, erfelijke 
aandoeningen, HIV en zwangerschap. U hebt het recht uw medewerking te weigeren als niet aan 
deze eisen is voldaan. Of als dit buiten uw medeweten wel is gebeurd, kunt u een klacht indienen 
(zie 10.) 
 
[7] De bevindingen en de conclusie van de arts worden vastgelegd in een dossier. Na afloop van de 
procedure wordt het dossier vernietigd.  
 
[8] U krijgt de uitslag van de keuring het eerst te horen. De uitslag kan zijn dat u geschikt, geschikt 
onder voorwaarden of ongeschikt bent voor de baan. De werkgever krijgt de uitslag alleen met uw 
toestemming te horen.  
 
[9] Als u het niet eens bent met de uitslag van de keuring, dan hebt u recht op een herkeuring door 
een onafhankelijke arts.  
 
[10] Hebt u een klacht over de medische keuring, dan kunt u die voorleggen aan de Commissie 
Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, www.aanstellingskeuringen.nl.  
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