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Bijlage 9 Aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Kraamzorg en 

ter bestrijding van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkdruk 

Cao-partijen stellen vast dat: 

▪ goede arbeidsomstandigheden bijdragen aan de vermindering van gezondheidsschade, 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid alsmede aan een verbetering van de motivatie en 
productiviteit van werknemers; 

▪ de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden werkgevers verplicht algemeen zorg te 
dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers; 

▪ de werknemer een eigen verantwoordelijkheid draagt inzake de eigen gezondheid; 
▪ op grond van de arbeidsomstandighedenwet verplichtingen zijn neergelegd bij zowel de werkgever, 

de werknemer als bij de deskundige diensten; 
▪ in de sector Kraamzorg de aandacht voor arbeidsomstandigheden in zijn algemeenheid verdere 

versterking behoeft; 
▪ het ziekteverzuim en de uitstroom naar de WIA in de sector Kraamzorg verminderd kan worden; 
▪ reductie van beheersbaar ziekteverzuim de continuïteit van de zorgverlening versterkt en kan 

bijdragen aan een verbetering van het imago voor de sector Kraamzorg; 
▪ dat aan het systematisch verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de sector Kraamzorg 

blijvend en consequent gewerkt dient te worden; 
▪ goede samenwerking en structureel overleg tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan van 

belang is voor het terugdringen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkdruk; 
▪ het beleid gericht op ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkdruk raakt aan het totale 

ondernemingsbeleid. 

Algemeen 
De Arbowet legt verplichtingen op aan werkgevers en aan werknemers. Voorts zijn er voorschriften voor 
samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers en deskundige diensten. Cao-partijen 
formuleren in deze bijlage uitgangspunten en doen aanbevelingen om de samenwerking tussen 
werkgever, ondernemingsraad en deskundigen te bevorderen. 

Uitgangspunten en aanbevelingen 

▪ Organisaties passen de Arbowet toe. Voor richtlijnen kunnen kraamzorgorganisaties terecht in de 
ArbocatalogusVVT. 

▪ De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een belangrijk aspect van het arbobeleid. Een 
systematisch uitgevoerde RIE is noodzakelijk evenals een daarbij behorend plan van aanpak. 

▪ Onderdeel van het verzuimbeleid is de kwantitatieve vaststelling van de omvang van het verzuim.  
▪ Werkgever en ondernemingsraad komen overeen welke maatregelen worden genomen indien de 

kwantitatieve omvang van het verzuim hoger ligt dan de in overleg tussen werkgever en 
ondernemingsraad gestelde doelen. 
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Arbocatalogus VVT 

De Arbocatalogus VVT is een digitaal hulpmiddel en kun je vinden op de website van de Arbocatalogus 
VVT. De arbocatalogus is opgesteld door sociale partners VVT en beschrijft de erkende middelen en 
methoden om aan de doelvoorschriften van de Arbowet te kunnen voldoen. 
In de arbocatalogus zijn voor de meest voorkomende arbeidsrisico’s in de sector van de verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg, de algemeen aanvaarde richtlijnen, 
instrumenten en goede praktijken, opgenomen. Het betreft de volgende arbeidsrisico’s en arbothema’s: 

▪ fysieke belasting; 
▪ psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag en werkdruk); 
▪ gevaarlijke stoffen (waaronder omgaan met cytostatica); 
▪ biologische agentia (waaronder hepatitis B, MRSA); 
▪ bedrijfshulpverlening; 
▪ zwangerschap en arbeid. 

 

 

https://www.arbocatalogusvvt.nl/

