
 

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

Gevaarlijke stoffen: cytostatica, 

 narcosegassen, chirurgische 

rook, verstuiven 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 

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

Inhoud
Per arbeidsrisico staat de volgende 

informatie op de site:

■  Een omschrijving van het  

arbeidsrisico

■  Informatie over relevante wet en 

regelgeving

■  Wettelijke en branchespecifieke 

normen en grenswaarden

■  Instrumenten om het risico nader 

te inventariseren en te meten

■  Criteria die gebruikt kunnen 

worden om een nieuwe oplossing 

te selecteren

■  Een praktisch en actueel 

Oplossingenboek. Dit bestaat uit 

oplossingen die gebruikt kunnen 

worden om het risico te vermin

deren en te beheersen en uit 

verwijzingen naar andere of aan

vullende informatiebronnen. 

Groeimodel
Betermetarbo.nl zal in de toekomst 

 verder worden uitgebreid. Goed 

beheer en onderhoud van de website 

zijn een eerste vereiste. Hiervoor wordt 

een commissie opgericht die periodiek 

bij elkaar komt. De commissie gaat op 

basis van een aantal criteria bepalen 

welke nieuwe oplossingen en informa

tie wel of niet worden opgenomen 

en welke worden aangepast of ver

wijderd Betermetarbo.nl is daarmee 

een dynamische site en zal in de loop 

van de tijd verder worden uitgebreid 

met nieuwe arbeidsrisico’s en oplos

singen. Aanvullingen en verwijderingen 

worden op de site vermeld. Voor de 

gebruikers bestaat er altijd de moge

lijkheid om te reageren op de oplossin

gen of andere onderdelen van de site.

Contact
In de meeste ziekenhuizen of 

 instellingen zijn arbodeskundigen 

aanwezig, zoals een arbocoördina

tor of een preventiemedewerker. Deze 

kunnen u meer informatie geven 

over over arbeidsomstandigheden, 

het verminderen van arbeidsrisico’s, 

 arbocatalogus of intern arbobeleid. 

Voor aanvullingen of reacties op 

de Arbocatalogus is projectleider 

Margot Eekhout de contactpersoon. 

Zij is telefonisch bereikbaar op:  

070 – 376 58 64 of via email:

m.eekhout@caop.nl.

Initiatiefnemers
Betermetarbo.nl is opgesteld door 

de werkgevers en werknemers

organisaties 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. 

StAZ
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.


