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Informatieblad
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. Om ziekenhuizen en instellingen
een praktisch overzicht te bieden van arbeidsrisico’s en oplossingen nam StAZ het initiatief voor een online arbo
catalogus. Betermetarbo.nl presenteert niet alleen een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s, maar geeft
ook praktische oplossingen en maatregelen en geeft aan waar meer informatie over een onderwerp te vinden is.

Inhoud
arbocatalogus
Arbeidsrisico’s
De arbocatalogus stelt oplossingen
voor veiligheid en gezondheid op de
werkvloer beschikbaar. Tot nog toe
zijn zes arbeidsrisico’s in de catalogus
opgenomen:
Fysieke belasting: belasting van
spieren, pezen en skelet
Psychosociale belasting (PSA):
ongewenste omgangsvormen, werk
druk en traumatische ervaringen
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Contact
In de meeste ziekenhuizen of
instellingen zijn arbodeskundigen
aanwezig, zoals een arbocoördina
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