Wat is de Arbocatalogus VVT?
Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk.
Medewerkers moeten immers verantwoord en
met plezier, maar vooral ook gezond en veilig
kunnen werken! Daarom is de Arbocatalogus
VVT ontwikkeld. De Arbocatalogus VVT is een
online hulpmiddel, bestemd voor werkgevers
en werknemers van Verpleeg- en Verzorgings
huizen en van Thuiszorgorganisaties (VVT).
De Arbocatalogus VVT geeft u een overzicht
van de belangrijkste arbeidsrisico’s met
daarbij gezonde, veilige, maar vooral praktisch
bruikbare oplossingen. U vindt de catalogus op
www.arbocatalogusvvt.nl.

Waarom is de Arbocatalogus VVT voor u van
belang?
Werkt u in een verpleeg- of verzorgingshuis, of bij
een thuiszorgorganisatie, dan is het belangrijk dat u
weet hoe u gezond en veilig werkt. Uw werkgever is
namelijk verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid, maar is verplicht overleg te voeren
met de werknemers. Werknemers en werkgevers
zijn samen verantwoordelijk voor de verbetering van
de arbeidsomstandigheden in de instelling.
Het wegnemen van oorzaken die veilig en gezond
werken in de weg staan (de ‘bronaanpak’) heeft
overigens voorrang op het bestrijden van of leren
omgaan met een arbeidsrisico.

Wat is er te vinden in de Arbocatalogus VVT?
In de Arbocatalogus VVT vindt u op dit moment
informatie over de volgende arbeidsrisico’s en
arbothema’s:
• biologische agentia, zoals hepatitis of MRSA;
• fysieke belasting;
• gevaarlijke stoffen, zoals cytostatica;
• psychosociale arbeidsbelasting: ongewenst gedrag
en werkdruk.
De bedoeling is om in de komende maanden de Arbo
catalogus verder uit te breiden met ondersteunende
instrumenten voor andere arbeidsrisico’s in de
branche. In de Arbocatalogus vindt u onder het kopje
Nieuws de laatste ontwikkelingen.

Biologische agentia
In verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg
kunt u als werknemer in aanraking komen met
allerlei bacteriën en virussen: de biologische agentia. In de Arbocatalogus vindt u meer informatie over
richtlijnen, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),
ondersteunende middelen (concrete beschrijvingen
voor omgaan met mogelijk risicovolle handelingen),
praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie
(bijvoorbeeld over de Stichting Werkgroep Infectie
Preventie, de landelijke richtlijn prikaccidenten
en de brochure ‘Arborisico’s in de verpleging en
verzorging’).

Fysieke belasting
Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Grofweg een derde van het ziekteverzuim hangt
samen met fysieke belasting. Dat is niet nodig! Het
is wel degelijk mogelijk te voorkomen dat klachten
ontstaan!
Opvallend is dat trainen in goede til- of werktechnieken onvoldoende helpt. Het is dan ook essentieel om
grenzen te stellen aan de belastende factoren: alles
wat ‘te’ zwaar is, moet voorkomen worden. Onder de
titel Fysieke belasting vindt u in de Arbocatalogus
richtlijnen en oplossingen om lichamelijke overbelasting te voorkomen. Hierbij zijn de bestaande richtlijnen en ondersteunende instrumenten geïntegreerd
voor Thuiszorg en V&V.

Gevaarlijke stoffen
Alle producten met een oranje gevaarsymbool op het
etiket bevatten gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van
de eigenschappen van een stof, kan deze irriterend,
schadelijk of bijtend zijn. Blootstelling aan deze stoffen, tijdens het gebruik of door onzorgvuldige opslag,
kan de gezondheid schaden. Ook cytostatica valt in
deze categorie.
Logischerwijs moet het gebruik van gevaarlijke
stoffen zoveel mogelijk worden voorkómen of
beperkt. Onder het thema Gevaarlijke stoffen van de
Arbocatalogus VVT, vindt u richtlijnen en oplossingen
om blootstelling aan cytostatica te voorkomen. In de
komende maanden wordt ook informatie over andere
gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, in de catalogus opgenomen.

Psychosociale arbeidsbelasting
Agressie tegen verplegend en verzorgend personeel
komt helaas steeds vaker voor. Seksuele intimidatie,
agressie, geweld, pesten en werkdruk worden ook
wel psychosociale arbeidsrisico’s (PSA) genoemd.
Het thema psychosociale arbeidsbelasting is in de
Arbocatalogus VVT onderverdeeld in:
•	ongewenst gedrag, waaronder seksuele
intimidatie, agressie, geweld en pesten;
• werkdruk.
In de Arbocatalogus VVT treft u relevante informatie
over beide items aan onder de eerder genoemde
indeling in richtlijnen, inventariseren, ondersteunende middelen, praktijkvoorbeelden en
achtergrondinformatie.

Reacties zijn welkom!
Wilt u reageren op de informatie in de
Arbocatalogus?
Mist u bepaalde achtergronden, tips of belangrijke
documenten? Laat het ons weten, ook als u
vragen heeft naar aanleiding van de informatie in
de Arbocatalogus.
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie!
U kunt reageren via de link ‘op-/aanmerkingen’
op www. arbocatalogusvvt.nl
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