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Wat vindt u in de 

arbocatalogus?

Arbeidsrisico’s
De arbocatalogus stelt werkbare 

oplossingen voor veiligheid en 

gezondheid op de werkvloer van 

ziekenhuizen en instellingen beschik

baar. Op betermetarbo.nl zijn tot nu 

toe zes arbeidsrisico’s opgenomen:

Fysieke belasting: belasting van 

spieren, pezen en skelet

Psychosociale belasting (PSA): 
ongewenste omgangsvormen,  

werkdruk en traumatische ervaringen

Gevaarlijke stoffen: cytostatica,  

narcosegassen, chirurgische rook, ver

stuiven van medicijnen, desinfectantia 

en het intern transport van gevaarlijke 

stoffen

Biologische agentia: het in contact 

komen met bacteriën, parasieten, 

schimmels, virussen en hun afschei

dingsproducten

Veiligheid en agressie: verbaal 

geweld, nonverbaal geweld,  

bedreigingen en fysiek geweld

Bedrijfshulpverlening (BHV): EHBO, 

beperken en bestrijden van brand 

en beperken van de gevolgen van 

StAZ
De nieuwe online arbocatalogus 

ziekenhuizen: betermetarbo.nl

Goede arbeidsomstandigheden zijn 
een belangrijke voorwaarde om niet 
alleen met plezier te werken, maar  
vooral ook gezond en veilig. 
Betermetarbo.nl is een digitale 
arbocatalogus die u een helder 
overzicht biedt van de belangrijkste 
arbeidsrisico’s inclusief praktische 
oplossingen én maatregelen.

ongevallen, alarmeren en evacueren 

van medewerkers en patiënten bij 

noodsituaties, reanimatie, overlast 

of uitval van stroom of water, over

stromingen, vrijkomen van gevaarlijke 

stoffen, uitvallen van de reguliere  

communicatiekanalen

Een schat aan informatie
Voor ieder arbeidsrisico vindt u de 

volgende informatie op de site: 

■  Een omschrijving van het arbeids

risico

■  Informatie over relevante wet en 

regelgeving

■  Wettelijke en branchespecifieke 

normen en grenswaarden

■  Instrumenten om het risico nader 

te inventariseren en te meten

■  Criteria waarmee u een nieuwe 

oplossing kunt selecteren 

Rolverdeling: wie doet wat?
Uw werkgever is (eind)verantwoordelijk 

voor veilige en gezonde arbeidsom

standigheden. Werknemers én werk

gever dragen samen zorg voor het 

verbeteren van de arbeidsomstandig

heden in de eigen organisatie. De 

arbocoördinator speelt hierin een 

centrale rol; hij of zij adviseert en onder

steunt bij de ontwikkeling en uitvoering 

van het arbeidsomstandighedenbe

leid. De ondernemingsraad heeft een 

centrale rol bij de totstandkoming en 

uitvoering van het arbeidsomstandig

hedenbeleid en heeft op veel punten 

instemmingsrecht.

Dynamische website
Betermetarbo.nl is een dynamische 

website; de site wordt in de loop der 

tijd steeds verder uitgebreid en aange

vuld. Op die manier is de arbeidscata

logus altijd up to date. Zelf kunt u 

natuurlijk altijd reageren op de inhoud 

of suggesties doen ter uitbreiding 

en/of verbetering.

Voor het beheer en onderhoud van 

de website wordt een commissie 

opgericht. Deze bepaalt onder andere 

welke nieuwe oplossingen en  

informatie wel al dan niet worden 

opgenomen en welke worden aan

gepast of verwijderd. 

Contact
In de meeste ziekenhuizen of instel

lingen zijn arbodeskundigen aan

wezig, zoals een arbocoördinator of 

een preventiemedewerker. Deze kun

nen u meer informatie geven over over 

arbeidsomstandigheden, het vermin

deren van arbeidsrisico’s, arbogcata

logus of intern arbobeleid. 

Wanneer u aanvullingen wilt door

geven of anderszins wilt reageren op 

de arbocatalogus kunt u contact 

opnemen met projectleider Margot 

Eekhout. Bel: 070 – 376 58 64 of mail: 

m.eekhout@caop.nl.

Initiatiefnemers
Betermetarbo.nl is opgesteld door 

de werkgevers en werknemersor

ganisaties in de sector: NVZ zieken

huizen, ABVAKABO FNV, CNV Publieke 

Zaak, FBZ, NU’91 en De Unie Zorg en 

Welzijn. De Stichting Arbeidsmarkt 

Ziekenhuizen (StAZ) begeleidde het 

proces, in nauwe samenwerking met 

de ziekenhuizen. 
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