
GEZOND AAN HET WERK
De cosmeticaproducten kunnen mits het in acht 

nemen van maatregelen en goede afspraken door de 
zwangere kapster gehanteerd worden

Stap 2

VÓÓR DE  
ZWANGERscHAp1

ZWANGER
scHApsbElEiD
voor kappers 

UW MEDEWERKER IS UW KApiTAAl → INVEStEER IN pREVENtIE
Een goed zwangerschapsbeleid kan schadelijke effecten en gezondheidsrisico’s voorkomen. Uw specifieke 

aandacht voor de zwangere kapster en haar werkomgeving zal haar tevreden en geruststellen, wat zeker zal 

zorgen voor een betere productiviteit, bedrijfscultuur, efficiëntie van uw kapsalon en het behoud van uw kapster.

De brochure Zwangerschapsbeleid voor kappers met praktisch naslagwerk en de leidraad Moederschapsbescherming kan u 
raadplegen en downloaden op 💻 www.coiffure.org  preventie & welzijn • Meer info 📞UBK/UCB 09/223 71 24

ONTHAAl
Een hartelijke ontvangst loont! Het 

beïnvloedt sterk de betrokkenheid en 
motivatie van de nieuwe medewerkster 
en is een onmisbaar onderdeel van het 

personeelsbeleid. U stelt een document op 
dat u laat ondertekenen waaruit blijkt dat 
de nodige inlichtingen en instructies zijn 

verstrekt

cOMMUNicATiE
U brengt de kapster die in dienst treedt 

op de hoogte van de huisregels. Omdat ze 
misschien een kinderwens heeft, brengt 
u haar ook op de hoogte van de leidraad 
‘Moederschapsbescherming’. Dit docu-
ment kan u als handleiding gebruiken.

U bespreekt met de kapster of een vlotte werkhervatting mogelijk is. Er worden 
nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de werktijdregeling indien nodig.

Volgende afspraken kunnen de werkhervatting optimaliseren

•	 Een flexibel werkschema
•	 Het ouderschapsverlof (of zorgverlof)
•	 Deeltijds werken in combinatie met tijdskrediet

VEiliG AAN HET WERK
1  Er is voldoende ruimte tussen de wasbakken en de kaptafels 2  Er slingert geen gerief 

rond 3  Het kapsalon wordt regelmatig en goed onderhouden 4  Er wordt rekening 
gehouden met lawaai- en lichthinder 5  Er is een goede ventilatie en een aanvullend 
verluchtingssysteem in het labo 6  Er is een EHBO-kist aanwezig 7  Snijwonden worden 
met zorg behandeld 8  De kapster staat niet op ladders en stoelen 9  Om het vallen te 
vermijden, draagt de kapster gesloten, comfortabele en stevige schoenen, zonder hoge 
hakken (max 3 cm), met isolerende en vochtwerende zolen met antislipprofiel

TijDENs DE  
ZWANGERscHAp

bEscHERMENDE MAATREGElEN
Vanaf het ogenblik dat de kapster u op de hoogte brengt van haar zwangerschap gelden voor haar 

beschermende maatregelen. 

•	 EEn bijkOmEnD OnDErzOEk inDiEn risicO ‘s VOOr 
DE zwangErE VrOUw VOOrDiEn in kaart zijn 
gEbracHt in DE risicOanalysE

•	 DE bEscHErming tEgEn Ontslag: DEzE lOOpt tOt 
EEn maanD na HEt pOstnataal VErlOf (mEt inbE-
grip Van DE VErlEngingEn)

•	 DE afwEzigHEiD VOOr EEn zwangErscHapsOnDEr-
zOEk bij DE bEHanDElEnDE gEnEEsHEEr zOnDEr 
lOOnVErliEs

•	 DE aangEpastE maatrEgElEn tijDEns DE zwan-
gErscHap

•	 HEt inkOmEn bij VErwijDEring Van HEt wErk

•	 HEt VErbOD Op nacHtarbEiD En OVErUrEn

•	 HEt VErbOD Op DiscriminatiE: mannEn En VrOU-
wEn wOrDEn gElijk bEHanDElD. HEt mOEDEr-
scHap mag gEEn aanlEiDing gEVEn tOt EnigE 
VOrm Van DiscriminatiE 

RisicOANAlYsE
1. U bent wettelijk verplicht een risicoanalyse te doen in uw kapsalon of een 

werkneemster nu zwanger is of niet 
2. U treft de nodige maatregelen die ervoor zorgen dat de medewerkers van uw 

kapsalon in een veilige en gezonde omgeving werken
3. U kan hiervoor een beroep doen op de externe dienst voor preventie en 

bescherming (EDPB) waarbij u aangesloten bent

Tips VOOR DE KApsTER
1. Breng uw werkgever op de hoogte van de 

zwangerschap a.d.h.v. een medisch attest
2. Houd u aan de afspraken, zo blijft u comfortabel en 

gezond aan het werk
3. Houd uw werkgever regelmatig op de hoogte van  

uw toestand 
4. Reageer tijdig wanneer het werk te zwaar wordt

Stap 1

Draag HErbrUikbarE HanDscHOEnEn 
wannEEr jE mEt OnDErHOUDsprODUctEn 
wErkt En HErkEn DE gEVarEnsymbOlEn

Er zijn DUiDElijkE afsprakEn gEmaakt 
rOnD psycHOsOcialE risicO‘s Op HEt wErk 
(gEwElD, pEstErijEn, sEksUEEl OngE-
wEnst gEDrag)

HOU rEkEning mEt DE instrUctiEs bEtrEf-
fEnDE HEt wErkEn mEt cOsmEticaprO-
DUctEn En lEEf DEzE zOrgVUlDig na

Draag gEEn HanDjUwElEn (ringEn, arm-
banDEn, UUrwErkEn)

NA DE
ZWANGERscHAp3

In de kapperssector behoort 87% van 
het totaal aantal medewerkers tot het 
vrouwelijk geslacht. De kans is groot dat 
u als werkgever rekening zal moeten 
houden met zwangerschap. Kapper zijn is 
veeleisend en niet zonder risico’s. Daarom 
is het belangrijk om de gezondheid en de 
veiligheid op de werkvloer te vrijwaren.

HET bElANG VAN EEN GOED 
ZWANGERscHApsbElEiD

HEt grOOtstE DEEl Van DE kapstErs bEHOOrt tOt DE 
lEEftijDscatEgOriE Van 20 – 34 jAAR

87%

Tips VOOR DE WERKGEVER
1. Knoop zelf een gesprek aan van zodra u op de hoogte 

bent van de zwangerschap
2. Neem contact op met een arbeidsgeneesheer en 

maak een afspraak
3. Bespreek hoe werk en zwangerschap kunnen 

gecombineerd worden
4. Zorg voor vervanging ruim voor het 

zwangerschapsverlof
5. Vraag advies aan een preventieadviseur als er vragen 

of problemen zijn

AANVUllENDE 
MAATREGElEN

U treft aanvullende maatregelen voor 
een veilige en gezonde werkomgeving om 

de zwangerschapsperiode voor u en de 
kapster op een optimale manier te laten 
verlopen. raadpleeg de leidraad van de 

‘Moederschapsbescherming’
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bEscHErm jEzElf bij VEElVUlDig cOn-
tact mEt watEr En irritErEnDE stOffEn: 
Draag EEn scHOrt En HanDscHOEnEn 
VOOr EEnmalig gEbrUik bij ElkE VOrm Van 
nat wErk

DE blOOtstElling aan lawaai kan VOOr 
DE kapstEr En DE fOEtUs scHaDElijk zijn, 
VOOral in DE laatstE 3 maanDEn Van DE 
zwangErscHap

in HEt kapsalOn kOmt mEn niEt altijD tOE 
aan HEt nEmEn Van paUzEs, nOcHtans 
zijn zE bElangrijkE HErstElmOmEntEn 
VOOr HEt licHaam

tijDEns DE zwangErscHap mOEt DE rUg 
HEEl wat Extra gEwicHt tOrsEn. HEt is 
Dan OOk bElangrijk Om DiE zOVEEl mOgE-
lijk tE sparEn 
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Vul de risicoanalyse in op
 WWW.OiRApROjEcT.EU 

(eventueel met uw preventieadviseur)

aRBEIDSONGESCHIKtHEID?
MEER INfO BROCHuRE ‘ZwaNGERSCHapSBElEID VOOR KappERS’


