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ZIEKTE ATTESTEN & MEDISCHE CONTROLE 
 
Filename  :  SOP Certimed 

Locatie  :  U:\09_INFO\C_SOP\01_ADM-PERSON 

 

ZIEKTE-ATTESTEN 

 
Doel : 

 
Deze procedure zorgt ervoor dat ziekte-attesten op de correcte manier verstuurd en 

verwerkt worden. 

 

Doelgroep : 
 
Alle operationele beroepsbrandweermannen en administratieve/technische 

personeelsleden. NIET voor de vrijwilligers.  

   

Procedure:  
 

Bij een afwezigheid wegens ziekte dient steeds onderstaande procedure gevolgd te 

worden: 

 

 
 

 

HVZ TELEFONISCH 
VERWITTIGEN

•Het afwezige personeelslid dient zelf zo snel mogelijk (voor de aanvang van de dienst) 
zijn / haar leidinggevende telefonisch te verwittigen.

INVULLEN  
MEDISCH ATTEST

•Medisch attest laten invullen door de arts.

•Deel I onmiddellijk verzenden (binnen 48 uur) naar Certimed (via post of per mail: 
enkel PDF). Deel 2 onmiddellijk verzenden naar ziekte@zuidwestlimburg.be of via 
post of afgifte aan zonale personeelsdienst (Willekensmolenstraat 120, 3500 Hasselt). 

•Laat je leidinggevende onmiddellijk weten (telefonisch of via mail) hoeveel dagen je 
afwezig zal zijn.

UITZONDERING

•In geval van een arbeidsongeval maakt u gebruik van het model B (te bezorgen aan de 
personeelsdienst: personeelsdienst@zuidwestlimburg.be)

http://www.zuidwestlimburg.be/hasselt/contact/personeel
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Opmerkingen: 

 

 Voor 2 diensten van max. 12u (op jaarbasis, niet aaneensluitend) is geen ziekte-

attest verreist. 

 Bij ‘ziek naar huis’ is steeds een ziekte-attest vereist 

 

 

ZIEKTE CONTROLE 

 
1. Wanneer kan je controle krijgen? 

– Targetgroep  

– Op vraag van de leidinggevende. 

 

2. Targetgroep 

 

– Indien een medewerker het afgelopen jaar meer dan gemiddeld afwezig 

was in vergelijking met de medewerkers van de drie Limburgse zones.  

– 6 maandelijkse evaluatie van de targetgroep.  

– Medewerkers die in de target groep vallen, worden per brief geïnformeerd 

over hun status 

 

 

3. Medewerker zit boven de norm 

- Bij ziekte – na telefonische ziektemelding op de dienst – contact opnemen met 

Certimed: groen nummer 0800 24 604 tussen volgende tijdstippen: 

o Maandag tot en met donderdag vanaf 8u tot 17u30 

o Vrijdag vanaf 8u tot 19u 

o Zaterdag, Zon- en feestdagen tussen 9u en 17u30 

– Certimed vertelt waar en wanneer zich aan te melden in het kabinet van de 

controlearts 

– Controle op kabinet, indien attest ‘mag de woning niet verlaten’. De controle-

arts komt aan huis. 

 

4. Medewerker zit onder de norm 

– Bij ziekte – telefonisch contact opnemen met je dienst (je leidinggevende 

verwittigen) . Je hoeft dus GEEN contact op te nemen met Certimed. Enkel je 

ziektebriefje versturen. 

– Je kan echter nog steeds controles aan huis krijgen. 

– Bij afwezigheid laat de dokter een bericht achter voor oproep in het kabinet 

 

5. Adressen controle centra Certimed Limburg 

 

NAAM STRAATNAAM POSTCODE GEMEENTE  

Centrum Bree Gerdingerstraat 12 3960 BREE  

Centrum Landen Kerkstraat 21 3400 LANDEN  

Centrum Hasselt (Taxandria 
Centrum) Gouverneur Roppesingel 25 3500 HASSELT  

Centrum Maasmechelen Langstraat 9 3630 MAASMECHELEN  

Centrum Houthalen Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN  

Centrum Tongeren 
Dirikenlaan 4 (CLB Zuid 
Limburg) 3700 TONGEREN  
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Centrum Heppen Markt 8 3970 HEPPEN   

Centrum Mielen-boven-Aalst Vrijheersstraat 20 3891 MIELEN-BOVEN-AALST  
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Opmerkingen: 

 

 

 De medische controledienst gaat ook over de toestemming ingeval verblijf in het 

buitenland tijdens een ziekteperiode! Vraag dit steeds aan! 

 Ziektecontrole kan ook plaatsvinden tussen begin- en einddatum van het ziekte-

attest (dus ook op inactiviteitsdag, feestdag, weekend). 

 


