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0 ERKENNING VAN COVID-19 ALS BEROEPSZIEKTE 

Als ambulancier en brandweerman kan je een besmetting met Covid-19 aangeven als beroepsziekte. Sinds kort 
kunnen zowel beroepsbrandweerman-ambulanciers als vrijwilligers hiervoor een dossier indienen bij Fedris 
(Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s).  

Een aanvraagdossier bestaat uit volgende elementen:  

• Formulier 601 waarop je je persoonsgegevens moet invullen en ook de werkgever zijn gegevens moet 
toevoegen; 

• Formulier 603, in te vullen door een behandelend arts (huisarts, specialist, arbeidsgeneesheer…). In dit 
document moet het ziekteverloop geschetst worden. 

• Een labotest waaruit blijkt dat je besmet bent met Covid-19.  
o Dit kan het resultaat van de sneltest zijn, die werd uitgevoerd via de zone;  
o Indien de sneltest ‘vals negatief’ terug kwam, kan je ook een serologietest (antilichamen) laten 

doen en deze toevoegen aan het dossier.  

• De medische attesten van arbeidsongeschiktheid. 

1 SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER: ONDERSTEUNING DIENST HR 

Als je ziektesymptomen hebt, staat je hoofd waarschijnlijk niet naar het invullen en nakijken van documenten. 
Daarom willen we je, vanuit de dienst HR zoveel mogelijk ondersteunen.  

We doorlopen samen met jou volgende stappen:  

1. Je stuurt een foto of scan van je ziekteattest (en van je verlengingsattesten indien van toepassing) naar 
de dienst HR en vermeld daarbij of je ziekte verbonden is aan Covid-19. (ziekte@hvzwaasland.be) 
 

2. Wij vullen voor jou het aanvraagformulier 601 al zo volledig mogelijk in. Je moet dan enkel 
onderstaande zaken aanvullen. Als je hierbij hulp nodig hebt, mag je ons zeker contacteren.  

a.  je gegevens nakijken; 
b.  een klevertje van de mutualiteit toevoegen (of ons deze gegevens bezorgen) in vak 3; 
c. Je beroepsloopbaan aanvullen in vak 4; 
d. Het beroepsrisico invullen in vak 5; 
e. Je sociale toestand toevoegen in vak 6; 
f. Je hoogste opleiding toevoegen in vak 8;  
g. Het document handtekenen in vak 9. 

 
3. Je laat je huisarts, een specialist of de arbeidsgeneesheer het formulier 603 invullen. Je vraagt aan de 

dokter de nodige verslagen over het verloop van je ziekte toe te voegen. Je vraagt daarnaast ook de 
positieve labotest toe te voegen, of indien nodig de resultaten van de serologietest (indien je vals 
negatief testte op Covid-19) 
 

4. Wij voegen de nodige ziekteattesten toe aan je dossier.  
 

5. Wij maken je dossier over aan Fedris.  
 

6. Wij brengen je verder op de hoogte over de evolutie in je dossier.  


