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Procedure Aanvragen Anoniem Spreekuur 
 
U heeft het recht 
Als werknemer heeft u het recht op een anoniem spreekuur (ook wel preventief spreekuur) bij de 
bedrijfsarts. U kunt hierdoor de bedrijfsarts bezoeken, ook als u niet verzuimt/ziek bent. 
 
Wanneer gebruikt u een anoniem spreekuur?  
U kunt gebruik maken van een anoniem spreekuur wanneer u als werknemer vragen heeft over uw 
gezondheid met betrekking tot het werk of werkomstandigheden, of als u verzuim wilt voorkomen.  
 
Het anonieme spreekuur is bedoeld voor vragen met betrekking tot gezondheid in relatie tot werk. Dit 
betekent dat het niet de bedoeling is om medische niet-werk gerelateerde klachten te bespreken. 
Hiervoor moet u zijn bij uw huisarts of andere medisch-specialist.  
 
Hoe vraagt u dit spreekuur aan? 
U kunt een anoniem spreekuur aanvragen door te bellen met 045-2078015, of te mailen naar 
info@vitalias.nl. U heeft dan contact met de medische administratie van Vitalias.  
 
Het spreekuur is anoniem 
Een anoniem spreekuur is natuurlijk anoniem. Dit houdt een aantal belangrijke zaken in:  
 

1. De werkgever ontvangt geen uitnodiging van uw spreekuur, en komt niet op een andere 
manier te weten dat u een spreekuur gepland heeft 

2. De werkgever ontvangt geen terugkoppeling van het spreekuur 
3. Uw naam wordt niet genoemd in de bijlage die met de factuur wordt meegestuurd 
4. U wordt altijd bij ons op kantoor in Spaubeek uitgenodigd (tenzij in overleg tussen u en de 

bedrijfsarts een andere locatie wordt afgesproken) 
5. Met de medische administratie kunt u een datum en tijdstip bespreken waardoor uw 

anonimiteit gewaarborgd blijft (zodat u bijvoorbeeld niet voor/na een collega wordt gepland) 
 
Wat kost een anoniem spreekuur?  
Een anoniem spreekuur wordt betaald door de werkgever. 
 
Hoe zit het met de privacy?  
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden er geen 
mededelingen gedaan van de inhoud van het anonieme spreekuur. De gegevens worden in het 
medisch dossier bij Vitalias vastgelegd. De werkgever heeft geen toegang tot deze informatie. Deze 
informatie valt onder de bescherming persoonsgegevens en het medisch geheim.  
 
 
Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op via 045-2078015 of via info@vitalias.nl.  
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