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Zwangerschap en arbeid 

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Voor zwangere 
medewerkers gelden afwijkende regels en richtlijnen. Een goede bescherming in de 
zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede arbeidsomstandigheden en een 
veilige, gezonde werkomgeving in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis- en kraamzorg. De 
wettelijke basis voor die maatregelen vindt u in het Arbobesluit en in de Arbeidstijdenwet. 
 
Voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven, zijn aanvullende 
maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn nodig ter bescherming van:  
 

- de zwangerschap (om een miskraam of vroeggeboorte te voorkomen); 
- het ongeboren kind (om aangeboren afwijkingen of een laag geboortegewicht te 

voorkomen); 
- de borstvoeding (om terugslag op de borstvoeding te voorkomen); 
- de zuigeling (om het overbrengen van gevaarlijke stoffen of infectierisico’s door het 

geven van borstvoeding te voorkomen); 
- de gezondheid van de medewerkster zelf (de fysieke en psychische belastbaarheid 

van de vrouw verandert bij zwangerschap. Bepaalde werkzaamheden en daaruit 
voortvloeiende risico’s hebben een grotere impact op zwangere werkneemsters). 

De zwangere werkneemster informeren 

Preventief informeren 
Informeer werkneemsters bij indiensttreding – als onderdeel van de bredere voorlichting 
over arbeidsrisico’s – ook over deze arbeidsrisico’s in relatie tot zwangerschap. 
 
Informeren bij zwangerschap 
Informeer de zwangere medewerkster onmiddellijk na melding van haar zwangerschap over 
de risico’s in haar werk die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap, het ongeboren kind 
en haar eigen gezondheid. Bespreek ook de maatregelen die nodig zijn om de risico’s te 
voorkomen of te beperken. Het gaat om zowel de reguliere maatregelen die voor alle 
werknemers gelden als de aanvullende maatregelen voor zwangere medewerksters. 
 
Bepalingen voor de zwangere werkneemster 
Bepalingen over arbeidstijden, rustruimte en voedingsruimte. De Arbeidstijdenwet stelt 
kaders voor de werk- en rusttijden van: 
 

- zwangere werkneemsters; 
- werkneemsters tot zes maanden na de bevalling; 
- werkneemsters die borstvoeding geven. 
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De voorschriften vallen uiteen in voorschriften over: 
 

- de melding van de zwangerschap / het geven van borstvoeding; 
- beperking van onregelmatig werk in het algemeen en nachtarbeid in het bijzonder; 
- extra pauzes; 
- maximering van het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal; 
- gelegenheid om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan; 
- gelegenheid om borstvoeding te geven en te kolven. 

1) De melding van de zwangerschap 
Bij de melding van de zwangerschap vraagt de werkgever om een schriftelijke, originele 
zwangerschapsverklaring van een arts of verloskundige. 
 
2) Beperking van onregelmatig werk en nachtarbeid 
Voor een zwangere werkneemster en werkneemster in een periode van 6 maanden na de 
bevalling geldt, dat: 

De arbeid zodanig wordt ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke 
omstandigheden. Als daartoe een verzoek wordt gedaan door de werkneemster, voldoet de 
werkgever daar binnen een redelijke termijn aan. 

De werkneemster recht heeft op een bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon. 

De werkneemster niet verplicht kan worden tot nachtarbeid (tussen 24.00 en 6.00 uur), 
tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd 

De werkneemster het recht heeft op een of meer extra pauzes, voor ten hoogste 1/8 deel 
van de voor haar geldende arbeidstijd per dienst. 

3) Maximering van het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal. 
Voor een zwangere werkneemster en werkneemster in een periode van 6 maanden na de 
bevalling geldt, dat de werkneemster niet kan worden verplicht meer arbeid te verrichten 
dan: 
 

- 10 uur per dienst; 
- gemiddeld 50 uur per week over een periode van 4 aaneengesloten weken; 
- gemiddeld 45 uur per week over een periode van 16 aaneengesloten weken. 

4) Gelegenheid om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan 
De werkgever stelt, na overleg, de zwangere werkneemster in de gelegenheid om, indien dit 
niet buiten werktijd mogelijk is, in werktijd zwangerschapsonderzoeken te ondergaan, met 
behoud van loon. 
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5) Gelegenheid om borstvoeding te geven en te kolven 
De werkneemster mag gedurende de eerste 9 levensmaanden van het kind het werk zo vaak 
en lang als nodig onderbreken voor het geven van borstvoeding of om te kolven, tot 
maximaal ¼ van de arbeidstijd per dienst. 
 
6) Rustruimte / voedingsruimte 
De zwangere werkneemster en de werkneemster die borstvoeding geeft of kolft moet 
gebruik kunnen maken van een geschikte, af te sluiten besloten ruimte voor: 
 

- het nemen van rust; 
- het geven van borstvoeding; 
- kolven. 

Onder geschikt wordt verstaan een ruimte die is af te sluiten, een bed of rustbank heeft, 
rustig is en privacy biedt. Voor werknemers die (uitsluitend) intramuraal werken kan de 
werkgever in de zorglocatie een ruimte inrichten. Voor werknemers die uitsluitend of 
hoofdzakelijk in thuis- of kraamzorg werken moet een (andere) passende oplossing 
gevonden worden. 
 
Het voorliggende protocol zwangerschap en arbeid is per 25 maart 2014 van kracht. 
 
Bij evaluatie in februari 2016 en 2018 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 


