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1.5 Arbowet

Veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). Dit zijn de drie begrippen waar het bij
arbeidsomstandigheden om gaat. Goede werkomstandigheden maken het mogelijk om
veilig en gezond te werken. Voor een deel heb je deze werkomstandigheden in eigen hand.
Jij werkt ook mee aan een veilige, gezonde en gezellige werkomgeving.

Veel zaken zijn wettelijk geregeld. In Nederland zijn de afspraken rond veiligheid,
gezondheid en welzijn vastgelegd in de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet).
In de Arbowet is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde
werkomgeving gedeeld wordt door de werkgevers en de werknemers. Allerlei
ontwikkelingen, nationaal en internationaal, maken aanpassingen steeds weer
noodzakelijk.

VERPLICHTINGEN VOLGENS DE ARBOWET
Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht te zorgen voor:
• een veilige werkomgeving
• een ontruimingsplan
• veilige machines en apparaten
• goede instructies voor het gebruik van gevaarlijke machines en apparaten
• goede instructies voor het gebruik van gevaarlijke stoffen
• scholing van personeel om veilig te kunnen werken.
Werknemers zijn verplicht:
• werkinstructies op te volgen
• gevaarlijke situaties te melden.

BEDRIJFSHULPVERLENING
De Arbowet verplicht bedrijven (en scholen) mensen op te leiden die zich bezighouden
met veiligheid. Je moet hierbij denken aan:
• bedrijfshulpverleners (BHV’ers)
Zij organiseren de activiteiten bij een calamiteit, bijvoorbeeld het ontruimen van de school.
Daarnaast hebben ze enige kennis van EHBO.
• EHBO’ers
Zij kunnen eerste hulp verlenen aan slachtoffers. Zij weten precies wat ze wel en niet
moeten doen.
• een arbocoördinator
Deze is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid in een bedrijf of op een school. Bij
knelpunten in de veiligheid moet hij actie ondernemen en hij moet jaarlijks een
veiligheidsverslag maken.
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VEILIGHEID IN KEUKEN EN BAKKERIJ
In de bakkerij of in de keuken is er, net als op elke andere werkplek, kans op ongelukken.
Je bent zelf de belangrijkste schakel bij het veilig werken. Denk hierbij aan:
• veilige kleding en stevige en stroeve schoenen
• een juiste werkhouding.
Houd je aan voorschriften, gebruiksaanwijzingen en afspraken. Zie je een gevaarlijke
situatie, waarschuw dan direct je collega’s en (op school) je docent.

WERKPLEK, MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
Een veilige werkplek begint met een goede inrichting. Er moet een goede routing en
opstelling van de machines zijn. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

De vloer
Deze moet:
• voldoende stroef zijn
• vrij zijn van obstakels, zoals krukken, tassen en emmers
• schoon zijn (dat betekent: water en vet of ander glad vuil meteen opruimen).

Machines
Deze moeten:
• zijn voorzien van duidelijke gebruiksvoorschriften
• zijn voorzien van een goede beveiliging.
Werken met machines:
• zonder ringen en andere gevaarlijke sieraden
• nooit in een draaiende machine grijpen
• bij het reinigen van elektrische machines altijd eerst de spanning eraf halen (stekker

eruit).

Noodknop
In een praktijkruimte horen één of meer noodknoppen te zitten. Deze zijn rood van kleur.
Door de noodknop in te drukken, valt alle spanning uit. Als bijvoorbeeld iemand met de
hand in een machine komt, kun je met één druk op de knop de machine stoppen.

In elk praktijklokaal zit een

noodknop.
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Gereedschappen
• Gereedschappen moeten in goede staat gehouden worden.
• Het juiste gereedschap voor de juiste techniek gebruiken.
• Werktafels moeten in hoogte verstelbaar zijn.
• Scherp gereedschap apart afwassen.

Koel- en vriesruimten
• Moeten ook van binnenuit te openen zijn.
• Moeten voorzien zijn van noodverlichting.

Calamiteiten
• Bij de telefoon moet een kaartje hangen met daarop de telefoonnummers van politie,

ambulance, brandweer en ziekenhuizen.
• In de praktijkruimte moet een volledig toegeruste EHBO-kist aanwezig zijn.
• Er hoort een korte aanwijzing in de praktijkruimte te hangen over wat te doen bij

calamiteiten.

ARBO EN WELZIJN
Onder welzijn wordt verstaan dat je met plezier naar je werk (of school) gaat. De werksfeer
is hierbij een belangrijke factor. Hoe kun je zelf een goede werksfeer bevorderen?
• Stel je collegiaal op, werk goed samen.
• Doe je werk naar behoren.
• Houd rekening met je collega’s (hoe ze zijn en wat ze kunnen). Het bedrijf kan bijdragen

aan een goede werksfeer door:
• het personeel te informeren over de ontwikkelingen in het bedrijf
• het personeel de gelegenheid te bieden om een opleiding of cursus te volgen
• ervoor te zorgen dat het personeel carrière kan maken
• te zorgen voor goede werkomstandigheden.

ARBEIDSINSPECTIE
De regels die gesteld zijn op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, hebben alleen
zin als mensen zich eraan houden. Op naleving van regels is controle nodig. De
arbeidsinspectie controleert of de regels uit de Arbowet worden nageleefd. De
arbeidsinspectie heeft een aantal wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste is wel dat de
arbeidsinspectie alle bedrijven, inrichtingen en andere plaatsen mag betreden om
onderzoek te doen. Bij zo’n bezoek kan de arbeidsinspectie:
• proeven doen en metingen verrichten
• foto’s en tekeningen maken
• monsters nemen van stoffen en voorwerpen
• voorwerpen meenemen voor nader onderzoek.
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1.7 EHBO

Om goed voorbereid te zijn op ongelukken, heb je een EHBO-diploma nodig. In bedrijven
en scholen zijn (wettelijk verplicht) mensen aanwezig die een EHBO-diploma hebben.

Wat moet je doen bij een ongeluk?
• Op school waarschuw je eerst je docent.
• Je zorgt ervoor dat er iemand met een EHBO-diploma wordt gewaarschuwd.

SNIJWONDEN
Wat moet je doen bij uitwendige wonden (bijvoorbeeld snijwonden)?

Kleine wondjes
• reinigen onder de stromend water
• droogdeppen met een steriel gaasje of een schone doek
• ontsmetten (jodium, Betadine, Sterilon)
• steriel afdekken met verband of een pleister.

Grotere wonden
• wond dichtdrukken als deze sterk bloedt
• zo mogelijk reinigen onder de stromend water
• huid rondom de wond droogdeppen met een steriel gaasje of een schone doek
• geen ontsmettingsmiddelen gebruiken bij een diepe wond
• steriel afdekken met (druk)verband
• de wond zo hoog mogelijk houden, rust en steun geven met behulp van bijvoorbeeld

een mitella (driekantige doek)
• raadpleeg een arts.

BRANDWONDEN
Er zijn drie graden van verbranding:
• eerstegraadsverbranding: rood worden van de huid
• tweedegraadsverbranding: blaarvorming
• derdegraadsverbranding: vernietigen van de cellen.

De eerste- en tweedegraadsbrandwonden zijn pijnlijk, maar bij derdegraadsbrandwonden
zijn de zenuwen ook verbrand en daarom zijn deze niet pijnlijk. De huid rond de
derdegraadsbrandwond is wel pijnlijk.
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Een brandwond moet je koelen. Raadpleeg bij grote wonden een

arts.

Wat moet je doen?
• Koel brandwonden meteen door ze minimaal tien minuten onder de koude, zacht

stromend water te houden. Richt de straal niet rechtstreeks op de wond. Hierdoor
voorkom je dat de verbranding zich uitbreidt in diepte en grootte.

• Dek de wond zo mogelijk steriel af met verband.
• Raadpleeg zo nodig een arts.

Wat moet je vooral níét doen?
• Maak geen aan de wond vastzittende kleding los.
• Prik geen blaren door.
• Gebruik geen brandzalf, boter, melk of andere huishoudmiddeltjes op de wond in

verband met infectiegevaar.

2.27 Een gezonde leefstijl

GEZONDHEID EN PREVENTIE
Gezondheid is het allerbelangrijkste bezit van mensen en staat dus centraal in ons leven.
Nederlanders zouden echter veel gezonder kunnen leven.
De vier belangrijkste ongezonde leefstijlfactoren zijn roken, alcohol, onvoldoende beweging
en ongezonde voeding. Tien procent drinkt te veel alcohol, een kwart rookt, een derde
beweegt te weinig en bijna iedereen eet te weinig groenten en fruit. Dit gedrag komt vaak
voor bij eenzelfde persoon en kan onder andere leiden tot overgewicht.
Soms denken mensen dat ze heel gezond bezig zijn, bijvoorbeeld mensen die actief een
sport beoefenen. Maar sporters die na lichamelijke inspanning veel energiedranken
gebruiken, krijgen heel veel suiker binnen. En dat is helemaal niet gezond.
De overheid doet veel om mensen in de toekomst een gezonder leven te laten leiden. Dit
heet preventie. Voor mensen die aan het werk zijn, is er de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet) om gezondheidsproblemen te voorkomen. Voor alle andere tijd die mensen
doorbrengen en voor hun leefomgeving is er geen wetgeving.
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Preventie: zitten is het nieuwe roken!

BEWEGEN
Eén van de vier leefstijlfactoren die je kunt verbeteren, is bewegen.
Bewegen is gezond en leuk om samen te doen en maakt je vrolijk. Het maakt spieren en
botten sterker en verbetert de conditie. Bewegen verkleint de kans op hart- en vaatziekten,
helpt het geheugen en houdt de huid jong. Daarnaast zorgt bewegen voor de aanmaak
van endorfine in het lichaam. Dit wordt ook wel het gelukshormoon genoemd.
Bewegen in de buitenlucht is nog gezonder dan binnen bewegen. Buiten krijg je namelijk
zonlicht op je huid. Dat heb je nodig voor de aanmaak van vitamine D. Vitamine D is
belangrijk voor sterke botten en tanden en bevordert de opname van de mineralen calcium
en fosfor in het lichaam.
Gezond bewegen is minstens vijf dagen per week een halfuur per dag actief bewegen.
Wanneer je zit, beweeg je weinig. Denk bijvoorbeeld aan televisiekijken en autorijden. Of
aan iemand met een zittend beroep, zoals een receptioniste. Te veel zitten is daarom niet
goed voor de gezondheid en zorgt voor gezondheidsrisico’s. Op dit moment zijn hiervoor
nog geen aanbevolen normen vastgesteld.

BEWEGEN EN KINDEREN
Fietsen is bewegen. Kinderen in Nederland leren dit al op jonge leeftijd. Hierbij wordt de
grove motoriek van kinderen ontwikkeld. Andere voorbeelden van activiteiten waarbij
kinderen hun grove motorische vaardigheden oefenen zijn traplopen, springen en klimmen,
zoals in een speeltuintje. De fijne motoriek ontwikkelen kan door potloden, stiften en
pennen te gebruiken, waarbij de spierkracht van de duim en wijsvinger wordt getraind.
Nadat een kind in een rustige woonwijk heeft leren fietsen, kan het op de fiets deelnemen
in het drukkere verkeer. Belangrijke vaardigheden die het kind nodig heeft om in het drukke
verkeer te fietsen, zijn achteromkijken en de hand uitsteken (en dus het stuur loslaten)
zonder te slingeren, abrupt remmen zonder om te vallen en op een goede manier opstappen
en afstappen.
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