Gericht Periodiek
Onderzoek (GPO)
Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico’s

Informatie voor de werknemer

Werk met bijzondere gezondheidsrisico’s
Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan gepaard met bijzondere
gezondheidsrisico’s. Als je hier in je beroep mee te maken hebt, heb je recht op een Gericht
Periodiek Onderzoek (GPO). Naast het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
(PAGO) is dit een recht op een extra keuring om eventuele schadelijke gevolgen voor je
gezondheid te voorkomen door deze vroegtijdig op te sporen en op tijd maatregelen te
kunnen nemen.

Voor welke risico’s en beroepen is er een GPO en waar wordt
speciaal op gelet?
Asbest
Alle soorten asbestvezels zijn kankerverwekkend. Als je voor het eerst met asbest gaat
werken heb je voorafgaand daaraan recht op een keuring. Daarna heb je als je door je werk
blootgesteld kunt worden aan asbestvezels elke twee jaar recht op een GPO.
De bedrijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s van asbest en let speciaal op je longen. Als
je werkt met ademhalingsbescherming wordt een inspanningstest gedaan om na te gaan of je
lichamelijke conditie hier voldoende voor is.

Bodemsanering
In verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water kunnen voor je gezondheid
schadelijke stoffen zitten. Als je in de bodemsanering gaat werken heb je jaarlijks recht
op een GPO. De bedrijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s en let speciaal op je algehele
conditie en huid en op een goede werking van je longen, lever en nieren. Als je bijvoorbeeld
werkt met ademhalingsbescherming wordt een inspanningstest gedaan om na te gaan of je
lichamelijke conditie hier voldoende voor is.

Chemische industrie
Als je op terreinen van de chemische industrie werkt bestaat de kans op contact met of
blootstelling aan chemische stoffen. Je hebt jaarlijks recht op een GPO.
De bedijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s en let speciaal op je algehele conditie en
huid en op een goede werking van je longen, lever en nieren.
Als je bijvoorbeeld werkt met ademhalingsbescherming, wordt een inspanningstest gedaan
om na te gaan of je lichamelijke conditie hier voldoende voor is.

Machinisten: torenkranen, mobiele kranen en mobiele heistellingen
Als machinist heb je een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van andere mensen
op de bouwplaats. Je hebt elke twee jaar recht op een GPO.
De bedrijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s en let speciaal op een goede lichamelijke
en geestelijke conditie, neurologische ziekten, hart en longen en op afwijkingen van rug,
armen, benen en gezichtsvermogen.

Natuursteen
Als je werkt met materialen met een hoog kwartsgehalte, waaronder de be- of verwerking
van zandsteen, heb je jaarlijks recht op een GPO.
De bedrijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s van kwartsstof en let speciaal op je
longen.

Offshore*
Als je offshore werkt kan dit afhankelijk van de omstandigheden een extra belasting
betekenen. Om je gezondheid in de gaten te houden heb je elke twee jaar recht op een GPO
en vanaf je 40ste elk jaar.
De bedrijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s. Als je werkt met
ademhalingsbescherming of met perslucht, wordt een inspanningstest gedaan om na te
gaan of je lichamelijke conditie hier voldoende voor is. De uitslag van het onderzoek wordt
genoteerd in jouw Personal Safety Logboek (PSL).

Overdruk
Het is wettelijk verplicht dat je voor aanvang van werkzaamheden op het gebied van
overdruk, zoals duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, medisch geschikt
bent bevonden. Dit verplichte onderzoek moet jaarlijks worden herhaald en worden uitgevoerd
door gecertificeerde duikerartsen. De uitslag wordt in je (duikers)logboek vastgelegd.

Perslucht
Werken met perslucht betekent een extra belasting, Daarom heb je als je met
persluchtapparatuur werkt elke twee jaar recht op een GPO en vanaf je 50ste elk jaar. De
bedrijfsarts onderzoekt je. Die kent de risico’s en let speciaal op je algehele conditie, hart,
longen, rug en ledematen. Er wordt een inspanningstest gedaan om na te gaan of je conditie
goed genoeg is voor dit werk.

Advies
De bedrijfsarts geeft je een persoonlijk advies afgestemd op je werk. Dit is alleen voor
jou bestemd. Je werkgever krijgt dit advies niet te zien, tenzij jij hier toestemming voor
geeft. Als de bedrijfsarts gezondheidsproblemen constateert kan hij je uitnodigen voor
vervolgonderzoek of doorverwijzen naar een specialist.

Afspraak, kosten en verlet
Je ontvangt geen uitnodiging voor het GPO. Jij of je werkgever kan hiervoor een afspraak
maken met de arbodienst waarbij je werkgever is aangesloten. Plan het GPO zoveel
mogelijk gelijk met het PAGO. Voor het GPO of PAGO hoef je niet te betalen. Je werkgever
ontvangt een rekening voor het GPO. Als het GPO aanvullend op het PAGO wordt
uitgevoerd zijn er ook voor je werkgever geen kosten aan verbonden.
Je kunt in je cao nalezen wat de regeling is voor verleturen en reiskosten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
• Je krijgt een persoonlijk advies. Als je wilt kun je vragen om een schriftelijk advies.
• De arbodienst bewaart een medisch dossier om je zo goed mogelijk te adviseren en
begeleiden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Je bepaalt zelf of anderen (zoals arts
of werkgever) ook worden geïnformeerd. Je hebt altijd het recht je gegevens bij je
arbodienst in te zien.

GPO

Frequentie

Combinatie met PAGO
mogelijk?

Asbest

Keuring vooraf
Tweejaarlijks GPO

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: altijd

Bodemsanering

Jaarlijks GPO

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: eens in de 2 jaar

Chemische industrie

Jaarlijks GPO

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: eens in de 2 jaar

Kraanmachinisten

Tweejaarlijks GPO

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: altijd

Natuursteen

Jaarlijks GPO

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: eens in de 2 jaar

Offshore*

Tweejaarlijks GPO
Vanaf 40 jaar jaarlijks

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: eens in de 2 jaar

Overdruk

Verplichte keuring vooraf
Verplicht jaarlijks GPO

16-40 jr: eens in de 4 jaar
Vanaf 40 jr: eens in de 2 jaar

Perslucht

Tweejaarlijks GPO
Vanaf 50 jaar jaarlijks

16-40 jr: eens in de 4 jaar
40-50 jr: altijd
Vanaf 50 jr: eens in de 2 jaar

*GPO Offshore is niet van toepassing voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf.

Vragen?
Heb je vragen over je afspraak? Neem dan contact op met je arbodienst.
Stempel arbodienst

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over het GPO kun je contact opnemen met
Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341 46 62 22 of stuur een e-mail naar bgz@arbouw.nl.
Naast het GPO zijn er meer mogelijkheden om je gezondheid in relatie tot je werk in de
gaten te houden. Hier heb je vanuit je cao wellicht recht op. Kijk op www.arbouw.nl bij
medische keuringen voor meer informatie over onder andere:

• Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
• Arbospreekuur
• Vrijwillig Intrede-onderzoek
• Intredekeuring
• Werkplekonderzoek

Arbouw
Postbus 213
3840 AE Harderwijk
T 0341 46 62 00
F 0341 46 62 11
info@arbouw.nl
www.arbouw.nl
Voor vragen over arbeidsomstandigheden:
Arbouw Infolijn 0341 46 62 22
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