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Gezondheidsgegevens 

 

Graag wens ik als werkgever in het kader van de COVID-19 pandemie een aantal (preventieve) 

maatregelen te treffen ten opzichte van mijn werknemers. Hoe weet ik of deze maatregelen te 

verzoenen zijn met het recht op privacy van mijn werknemers? 

 

Mag ik systematisch de lichaamstemperatuur van mijn personeel controleren? 

In dit geval dient u steeds het bestaande arbeidsrechtelijk regelgevend kader te respecteren. De 

werkgever kan zijn werknemers vragen om een medisch onderzoek te ondergaan (bv. 

temperatuurmeting) wanneer de gezondheid en de veiligheid dat vereisen (bv. voor werknemers die 

terugkeren uit risicogebieden), maar dit moet gebeuren door de arbeidsarts en op kosten van de 

werkgever. 

Het louter controleren van de lichaamstemperatuur wordt niet gezien als een verwerking van 

persoonsgegevens. Indien u – bv. dagelijks – een register bijhoudt waarin u bijhoudt welke werknemer 

op welke datum welke lichaamstemperatuur had, dan verwerkt u wél persoonsgegevens. In dat geval 

dient u dan ook de regels van de GDPR te respecteren. 

 

Mag ik mijn personeel verplichten een medische vragenlijst in te vullen? 

Neen. U kan uw personeel hiertoe niet verplichten. U kan wel uw personeel benadrukken dat deze 

informatie in het kader van preventie van verdere verspreiding een nuttig instrument kan vormen. 

Indien u deze maatregel overweegt, dan contracteert u best ook de arbeidsgeneesheer. 

 

Mag ik de leden van mijn apotheekteam inlichten indien één iemand onder hen getroffen is door 

het COVID-19 virus? 

De GBA1 is van mening dat “met het oog op bijvoorbeeld de preventie van verdere verspreiding mag 

de werkgever uiteraard wel andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting, zonder 

vermelding van de identiteit van de betrokken perso(o)n(en).”2 

Dit is echter moeilijk wanneer u werkt binnen een KMO met maar enkele werknemers. Stel: als 

apotheker-titularis stelt u twee andere apothekers te werk. Werknemer X valt ziek uit. Wanneer u 

werknemer Y laat weten dat er een geval van Corona is binnen de apotheek, dan zegt u impliciet ook 

dat het gaat om werknemer X. Zonder de toestemming van de werknemer in kwestie mag u geen 

informatie delen noch met uw apotheekteam noch met derden over zijn gezondheidstoestand. 

Het antwoord op deze vraag is dus negatief. 

                                                           
1 Gegevensbeschermingsautoriteit 
2 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoonsgegevens-op-de-
werkvloer 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoonsgegevens-op-de-werkvloer
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoonsgegevens-op-de-werkvloer
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Mag ik dit in de apotheek afficheren moest iemand van mijn personeel getroffen zijn door COVID-

19? 

Neen. Deze “publieke” affichage schendt zowel de vertrouwelijkheid als het principe van de 

proportionaliteit. 

Het antwoord op de vraag hierboven kan herhaald worden. Indien u dit afficheert in de apotheek, dan 

is het voor de patiënt heel gemakkelijk om te achterhalen om welk lid van het apotheekteam het gaat. 

Zonder de toestemming van de werknemer in kwestie mag u geen informatie delen met derden over 

zijn gezondheidstoestand. 

 

Als werkgever moet u steeds “als een goede huisvader zorgen dat de arbeid wordt verricht in 

behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer”.3 

Dit houdt in dat u als werkgever – op basis van de instructie die u ontvangt van de overheid – een aantal 

preventiemaatregelen kan treffen die betrekking hebben op de werking in de apotheek. 

Voor meer informatie hierover vindt u hier onze fiche betreffende de continuïteit van de zorg.  

                                                           
3 Artikel 20, 2° van de wet van 3 juli 1978. 

https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/AANBEVELINGEN_CONTINUITEIT_DIENSTVERLENING_30_03_20.pdf

