
 

 

ARBOBELEID 
 
 
1. Wat is arbobeleid en waar moet Zorgcentra Meerlanden voor zorgen? 
Iedereen in Nederland heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Deze wettelijke bepalingen zijn vastgelegd in de 
Arbo-omstandighedenwet (Arbo-wet). Arbobeleid is alles wat Zorgcentra Meerlanden doet om u veilig en gezond te laten 
werken. Zorgcentra Meerlanden is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Zorgcentra Meerlanden stelt het 
arbobeleid op in samenwerking met de ondernemingsraad. 
 
Zorgcentra Meerlanden hanteert de volgende definitie/ slogan van arbobeleid:  

“Arbo- omstandigheden zijn de omstandigheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn 
waarin een medewerker van Zorgcentra Meerlanden werkt” 

 
 “Op weg gaan naar nóg betere arbeidsomstandigheden en nóg prettiger werk”. 

 
Procedures en andere documenten over arbozaken van Zorgcentra Meerlanden zijn opgenomen in het arbohandboek. 
Op elke locatie bevindt zich één handboek. De procedures zijn ook via intranet te raadplegen. Ook kunt u voor nadere 
informatie terecht op www.arbocatalogusvvt.nl. 
 
2. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
Zorgcentra Meerlanden is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat welke 
risico's het werk met zich meebrengt voor medewerkers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe 
Zorgcentra Meerlanden de risico's voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt. 
 
3. Taken op arbogebied  
In Zorgcentra Meerlanden spelen diverse medewerkers een rol op gebied van arbo. Op stichtingsniveau bestaat in 
Zorgcentra Meerlanden een arbo(kwaliteits)commissie. In deze commissie zitten als arbodeskundigen medewerker(s) met 
preventietaken (per locatie) en een afvaardiging van de ergocoaches.  
De medewerker met preventietaken helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie. Hij 
geeft ook advies over goed arbobeleid aan de ondernemingsraad.   
Per locatie zijn er ook een aantal ergocoaches opgeleid. Zij zijn vooral gespecialiseerd in “fysieke belasting” en met name 
op het gebied van “verantwoord tillen”.  
 
De implementatie van het arbokwaliteitsbeleid is een taak van de lijn. De leidinggevenden besteden continu aandacht aan 
arbo, bijvoorbeeld via het plaatsen van “arbo” als vast agendapunt op het overleg.  
 
Het bewaken en verbeteren van arbo is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden; 
iedereen dient eventuele risico’s op dit gebied te melden en te verbeteren. 
 
4. Ziekteverzuimbeleid 
Zorgcentra Meerlanden laat zich bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers en heeft 
hiervoor een contract afgesloten met een arbodienst. Een arbodienst biedt deskundige onder-steuning bij het verbeteren 
van arbeidsomstandigheden. De arbodienst van Zorgcentra Meerlanden verzorgt:  
-ondersteuning bij het ziekteverzuimbeleid  
-spreekuur van de bedrijfsarts voor medewerkers 
 
 
5. Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zijn bedrijfshulpverleners (BHV'ers) verantwoordelijk voor de eerste hulpverlening. 
Zorgcentra Meerlanden zorg ervoor dat er voldoende BHV'ers zijn en dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. De BHV-
ers worden regelmatig getraind via scholing en oefeningen. 
 
Zorgcentra Meerlanden heeft een BHV-beleidsplan en een bedrijfsnoodplan opgesteld. Deze documenten zijn te vinden 
bij de recepties en op intranet. 
 
 
 

http://www.arbocatalogusvvt.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbozorg/risico-inventarisatie-en-evaluatie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbozorg/arbodienstverlening
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbozorg/bedrijfshulpverlening


 
 
 
6. Voorlichting arbobeleid door werkgever 
Zorgcentra Meerlanden geeft medewerkers regelmatig informatie over het arbobeleid. Medewerkers met preventietaken 
en de ergocoaches kunnen aangeven hoe medewerkers veilig kunnen werken. Zorgcentra Meerlanden draagt hierbij zorg 
voor beschermende middelen, zoals een helm of veiligheidsbril. 
 
7. Fysieke belasting 
Fysieke belasting is de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Vooral gewrichten en spieren van 
rug, nek, schouders en ledematen staan hier aan bloot. Bewegen is gezond en belangrijk, maar lichamelijke overbelasting 
kan leiden tot gezondheidsklachten en verzuim en zelfs tot langdurige uitval. 
Lichamelijke overbelasting is één van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dat is niet 
nodig. Voorkomen dat klachten ontstaan is mogelijk door het gebruik maken van goede til- of werktechnieken en tevens 
door het stellen van grenzen aan de lichamelijke belasting. Alles wat 'te' zwaar is, moet voorkomen worden.  
 
Zorgcentra Meerlanden neemt doeltreffende maatregelen om te voorkomen dat medewerkers schade kunnen oplopen 
door fysieke overbelasting. Maar u als werknemer heeft hierbij ook een eigen verantwoordelijkheid! De ergocoaches zijn 
gespecialiseerd zijn in fysieke belasting en kunnen uw eventuele vragen beantwoorden.  
 
8. Werkdruk 
Veel werknemers in de gezondheidszorg geven aan dat zij te maken hebben met een te hoge werkdruk. Werkdruk en 
werkstress zijn belangrijke  oorzaken van verzuim. Wanneer een medewerker structureel niet kan voldoen aan de eisen 
van het werk, raakt zijn werkdrukbalans ontregeld. Een structureel ontregelde werkdrukbalans is een probleem voor de 
medewerker en voor de organisatie. 
 
Indien u werkdruk ervaart is het belangrijk om dit aan te kaarten bij uw leidinggevende, zodat gekeken kan worden naar 
eventuele oplossingen.  
 
9. Biologische agentia 
Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen, 
die schadelijk kunnen zijn voor de mens. In zorgorganisaties kunnen werknemers hiermee in aanraking komen, waardoor 
zij infecties kunnen oplopen en ziek kunnen worden. Bekende, voorkomende biologische agentia binnen de zorgsector 
zijn TBC, MRSA, Scabiës mijt (schurft), Hepatitis A, B en C, HIV, norovirus en influenza (griep). 
 
Zorgmedewerkers kunnen zich via Zorgcentra Meerlanden in laten enten tegen hepatitis B. Bij prikincidenten kunnen 
medewerkers terecht bij het Spaarne ziekenhuis, waar het risico op virusoverdracht ingeschat wordt  
 
10. Gevaarlijke stoffen en cytostatica 
Voor de risico’s met betrekking tot blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen zijn concrete voorschriften 
opgenomen in de wetgeving. Voor een aantal groepen bijzondere (kwetsbare) werknemers, zoals zwangere werknemers, 
werknemers die borstvoeding geven en jeugdige werknemers, gelden aanvullende maatregelen. Het werken met 
gevaarlijke stoffen moet zo veel mogelijk worden vermeden. Dat kan door deze stoffen te vervangen door minder 
gevaarlijke stoffen.  
Soms wordt een cliënt met cytostatica

1
 behandeld. Als dit zich voordoet, moet de medewerker op dat moment in staat zijn 

om dit te signaleren en voldoende kennis hebben om veilig hiermee te kunnen werken. 
 
11. Zwangerschap  
Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Voor zwangere medewerkers en mede-werkers die 
borstvoeding geven, gelden afwijkende regels en richtlijnen (Arbobesluit/ Arbeidstijdenwet). Voor nadere informatie kunt u 

terecht op www.arbocatalogusvvt.nl/arbocatalogus of bij uw leidinggevende of HRM. 

                                                           
1
 medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker 

http://www.arbocatalogusvvt.nl/arbocatalogus

