Achter het nieuws

Welke arbocatalogi zijn
er zoal?
Er zijn arbocatalogi voor de volgende sectoren:
• (Openbare) apothekers: www.arbo-apotheek.nl
• Gehandicaptenzorg:
www.arbocatalogusgehandicaptenzorg.nl
• Gemeenten: www.aeno.nl/onsaanbod?q=arbocatalogus
• Ggz: www.arbocatalogusggz.nl
• Huisartsen: www.lhv.dearbocatalogus.nl
• Jeugdzorg: www.fcb.nl/arbocatalogus/jeugdzorg
• Universiteiten: www.vsnu.nl/arbocatalogus.html
• Umc’s: www.dokterhoe.nl
• VVT: www.arbocatalogusvvt.nl
• Ziekenhuizen: www.betermetarbo.nl

Veilig en
gezond
werken met
arbocatalogus
Een arbocatalogus helpt werknemers veilig en gezond te
werken. Maar wat is dat eigenlijk, een arbocatalogus?
En wat heeft u eraan? “Het is in feite één groot naslagwerk
met mooie instrumenten en tips voor werknemers.”
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De LAD vindt het van groot belang dat
werknemers veilig, verantwoord en ook met
plezier kunnen werken. “Goede arbeids
omstandigheden zijn daarvoor een rand
voorwaarde. Daarop zetten we in in de cao’s
en de arbeidsvoorwaardenregelingen die
we afsluiten, omdat werkgevers en werk
nemers samen moeten zorgen voor een
gezonde en veilige werkomgeving”, zegt
LAD-directeur Caroline van den Brekel.
“Arbocatalogi helpen daarbij, maar van het
bestaan ervan mag meer bekend zijn bij
artsen en zorgprofessionals. De onbekend
heid ermee is jammer, want voor elke bran
che is er een arbocatalogus met allerlei
handige tools.”

“Iedere organisatie moet een
eigen arbobeleid ontwikkelen”
De komst van arbocatalogi gaat terug naar
de wijziging van de Arbowet in 2007. Tot
die tijd waren veel zaken op het vlak van
arboregelgeving zeer gedetailleerd in de wet
beschreven. Dat moest anders, vond men
indertijd. De arboregelgeving werd globaler
en niet langer werd alles op detailniveau
voorgeschreven. De destijds vernieuwde
Arbowet omvat een gerichte aanpak voor
veilig en gezond werken op brancheniveau,
door voor elke branche een arbocatalogus
op te stellen. De Arbowet biedt daarmee
werkgevers en werknemers veel ruimte
om zelf invulling te geven aan gezond en
veilig werken. In de arboregelgeving staan
nu de kaders beschreven, maar de uitwer
king hiervan naar concrete maatregelen en
oplossingen, wordt aan de branches zelf
overgelaten.
Op grond van de specifieke arbeidsrisico’s
voor de betreffende sector beschrijft een
arbocatalogus per onderwerp de maat
regelen en oplossingen waarmee werk
gevers en werknemers risico’s kunnen
voorkomen of beperken. Er zijn inmiddels
voor alle branches arbocatologi opgesteld
(zie kader) met betrokkenheid van
werkgevers- en werknemersorganisaties.
Ook de LAD speelt daarin een rol. Zo par
ticipeert de LAD via werknemersorganisatie
FBZ in tal van arbeidsmarktfondsen voor
de verschillende zorgbranches. Bij deze
fondsen zijn de ontwikkeling en het beheer
van arbocatalogi ondergebracht.

Naslagwerk met handige tools

Hoe ziet zo’n catalogus eruit, en wat heb
ben artsen en zorgprofessionals eraan?
“Een catalogus kun je zien als een web
site met instrumenten, richtlijnen en
handige producten”, legt Margot Eekhout
uit. Zij is senior adviseur bij CAOP, het
kennis- en dienstencentrum op het
gebied van arbeidszaken. In opdracht
van verschillende arbeidsmarktfondsen,
waarin sociale partners samenwerken,
is zij betrokken bij onder meer de
catalogi voor de ziekenhuizen, umc’s
en de gehandicaptenzorg. “Behalve dat
er ontzettend veel informatie te vinden
is in de catalogi, zoals over de wet en
allerlei instrumenten, kunnen artsen en
andere zorgprofessionals op de werkvloer
hun voordeel doen met tal van handige
producten die helpen bij gezond en
veilig werken in de dagelijkse praktijk.
Denk bijvoorbeeld aan de Goedenachtapp met tips over het voorbereiden en
goed doorkomen van een nachtdienst,
of aan een filmpje dat uitlegt hoe veilig
om te gaan met cytostatica. Bij het ont
wikkelen van arbocatalogi werd uit
gegaan van de arbeidsrisico’s in elke
branche. Een begeleidingscommissie
met vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers is daarmee aan de slag
gegaan. Beter met arbo was destijds de
eerste zorgcatalogus die werd opgeleverd voor werknemers en arbocoördina
toren in de ziekenhuissector.”

“De websites van de catalogi in de zorg
ontwikkelen zich steeds verder, waarbij de
bestaande inhoud steeds aantrekkelijker
en visueler gepresenteerd wordt”, vervolgt
Eekhout. “Dit sluit aan op de veranderde
informatiebehoefte en het zoekgedrag
van werknemers. Ze blijken behoefte te
hebben aan korte kernachtige informatie,
liefst visueel bijvoorbeeld in de vorm van
een filmpje. De informatie moet ook snel
vindbaar zijn.”

Inzichten benutten

De onlangs vernieuwde arbocatalogus
voor de gehandicaptenzorg is een mooi
voorbeeld hoe rekening te houden met
de wensen van werknemers. “Daarnaast
kijken we naar het delen van informatie
over bepaalde arbeidsrisico’s die voor
meerdere sectoren gelden. Denk daarbij
aan het werken in de nacht of aan het
werken met gevaarlijke stoffen. Die gelden
immers net zo goed voor werknemers in
ziekenhuizen als in umc’s. Op dat vlak
maken we gebruik van elkaars kennis door
uit te wisselen en te verwijzen naar de
handige tools die de verschillende fondsen
al ontwikkeld hebben. Dat helpt bij het
delen van nieuwe inzichten en leggen van
de verbindingen. Neem bijvoorbeeld een
onderwerp als agressie tegen werknemers.
In alle zorgbranches hebben werknemers
daarmee in meerdere of mindere mate te
maken. Ongeacht waar mensen werken,
geldt het advies om een incident altijd

Veilig werken in de gehandicaptenzorg
Bij een blik op de website www.arbocatalogusgehandicaptenzorg.nl
zijn in één oogopslag de arbo-onderwerpen te zien die relevant zijn in
deze branche zoals: ik voel me onveilig, ik heb nek- en/of rugklachten,
hoe verlicht ik werkdruk en hoe voorkom ik infecties? Belangrijke
risico’s als agressie en werkdruk zijn direct uitgelicht. De werknemers
krijgen oplossingen aangereikt in de vorm van informatie, tips en tools.
Een checklist bijvoorbeeld waarmee ze kunnen nagaan of ze in balans
zijn. Als u in de gehandicaptenzorg werkt en vragen heeft over uw
arbeidsomstandigheden, loont het de moeite de site eens verder te
bekijken.
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Hoe zorg je voor een optimale
nachtdienst?
Hoe zorgt u ervoor om fit te zijn tijdens de nachtdienst? Dat is zowel
van belang om goede zorg te leveren als voor uw eigen gezondheid. Om
personeel tijdens nachtdiensten te helpen gezond en fit te blijven, heeft
de StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) samen met SoFoKleS (het
Sociaal Fonds voor onder meer de umc’s) de app Goedenacht ontwikkeld.
Deze gratis app staat vol praktische informatie en tips om vitaal en gezond
te blijven tijdens de nachtdienst in een ziekenhuis. De app bevat vier
onderdelen met bruikbare tips, weetjes en hulpmiddelen. Zo ziet u wat
u het beste kunt eten rond en tijdens de nachtdiensten, ondersteund
door smakelijke recepten. Ook kunt u een ‘alert’ instellen, zodat u een
signaal krijgt wanneer u het beste iets kunt eten. Met een spelletje kunt
u tijdens de nachtdienst testen hoe alert u bent. Kijk op www.staz.nl/
arbeidsomstandigheden/app-goedenacht voor meer informatie.

te melden en daarvan aangifte te doen.
Het kan natuurlijk wel uitmaken in welke
setting (bijvoorbeeld tijdens een bezoek
aan de apotheker of op de spoedeisende
hulp) de werknemer met agressie te maken
heeft. Daarom verschillen soms wel de
maatregelen die nodig zijn om agressie in
een bepaalde situatie tegen te gaan.”

“ Werknemers weten niet
		 altijd van het bestaan van
		 arbocatalogi, terwijl die veel
nuttige tips en tools bevatten”
Wat moet mijn organisatie doen?

“Iedere organisatie moet volgens de Arbo
wet naast de voor de branche beschikbare
arbocatalogus een eigen arbobeleid ont
wikkelen”, verheldert Eekhout. Volgens de
Arbowet moet elke organisatie periodiek
een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
doen. Dat is een systematisch onderzoek
naar de risico’s voor de veiligheid en gezond-
heid van werknemers. “Op basis daarvan
moet de werkgever een plan van aanpak
opstellen om de gesignaleerde risico’s weg
te nemen, te beperken en te beheersen.
Zo bevat de RI&E criteria voor de werkplek,
maar ook voor de psychosociale arbeids
belasting (waaronder werkdruk en agressie
vallen). Met de arbocatalogus hebben
degenen die zich binnen de organisatie
bezighouden met het arbobeleid allerlei
instrumenten voorhanden. De catalogus
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helpt hen risico’s te beoordelen en aan te
pakken. Een goed beleid om bijvoorbeeld
fysieke belasting zoveel mogelijk te
beperken, is gebaseerd op een helder
en compleet beeld van de aanwezige
risico’s. De RI&E biedt hiervoor een
basis, maar de arbocatalogus helpt bij
een nadere inventarisatie en aanslui
tende oplossingen voor de organisatie.
Volgens de Arbowet moet de werkgever
aan de ondernemingsraad of personeels
vertegenwoordiging vragen of zij kunnen
instemmen met de RI&E en het bijbehoren
de plan van aanpak.”

een professionele arbocatalogus op te
stellen, worden de catalogi niet uitgebreid
getoetst, maar marginaal. De Inspectie
SZW controleert wel op naleving van weten regelgeving en houdt daarbij rekening
met de oplossingen uit de arbocatalogus.
Neemt de werkgever ook daadwerkelijk die
maatregelen die erin staan? Ervan afwijken
mag, mits daar een onderbouwde reden
voor is. Verder wordt de vraag gesteld of bij
navolging voldaan wordt aan de wettelijke
normen. De inspectie toetst dit door middel
van een quickscan: is de catalogus begrijpe
lijk, logisch en niet in strijd met de wet?

Wat doet de Inspectie SZW?

Meer weten? Kijk op: www.arboportaal.nl/
onderwerpen/arbocatalogi.

Omdat de overheid erop vertrouwt dat
werkgevers en werknemers in staat zijn

Veilig werken met cytostatica
Wat kunt u doen om veilig te werken met cytostatica? Op Dokter Hoe
staan allerlei handige filmpjes over hoe veilig te handelen. Werken met
cytostatica is risicovol omdat deze kankerremmende geneesmiddelen zelf
ook kankerverwekkend kunnen zijn. Daarom moet blootstelling eraan
worden voorkomen door te zorgen dat iedere werknemer die ermee werkt
zorgvuldig handelt, zowel in het belang van zijn eigen veiligheid als die van
anderen. Werkgevers moeten voorlichting en instructies geven om ervoor te
zorgen dat de werknemers bewust zijn van de risico’s van het werken met
cytostatica. Filmpjes hierover (en over tal van andere onderwerpen) zijn te
zien op: www.dokterhoe.nl/best-practices of via de app Dokterhoe.

