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Arboverpleegkundigen

SAMENWERKEN MET
DE ARBOVERPLEEGKUNDIGE

WIE IS DE ARBOVERPLEEGKUNDIGE?
De arboverpleegkundige is uw samenwerkingspartner in combinatie
met alle disciplines binnen de arbeidsgerelateerde zorg.
De arboverpleegkundige is als generalist breed inzetbaar in het gehele werkveld van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Zij zijn specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en richten zich op werknemers en de arbeidsorganisatie.
Zij kunnen verbanden herkennen tussen verschillende specialisaties, om gezamenlijk medewerkers gezond en duurzaam
inzetbaar te houden.

WAT MAG U VAN DE ARBOVERPLEEGKUNDIGE VERWACHTEN?
De arboverpleegkundige werkt in de verzuimbegeleiding in het kader van de
Wet Verbetering Poortwachter:
• ondersteunen, adviseren en begeleiden van de werkgever en werknemers
tijdens de verzuimperiode;
• uitvoeren van spreekuren en samenwerken met de bedrijfsarts inzake het
opstellen van een beknopte probleemanalyse en advies;
• adviseren en begeleiden van leidinggevende bij frequent verzuim;
• adviseren van werkgever binnen het sociaal team over veiligheid, gezondheid en welzijn van de organisatie en werknemer;
• samenwerken met andere arbo professionals zoals de veiligheidskundige,
arbeidsdeskundige;

OPLEIDING
De arboverpleegkundige heeft conform het expertisegebied V&VN
arboverpleegkundige de specialistische (post) hbo-opleiding arboverpleegkundige gevolgd.
De arboverpleegkundige is hieraan opgeleid tot verpleegkundige (BIG artikel 3 beroep). De opleiding tot verpleegkundige
is gericht op participatie, gezondheid en professionele zorg
voor mensen. De kennisbasis voor het beroep is verpleegkundig, medisch en psychosociaal.

Conform het standpunt taakdelegatie van de NVAB en de Werkwijzer Taakdelegatie vindt een deel van deze taken plaats onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Dit bepaalt de kaders waarbinnen de arboverpleegkundige haar/zijn werk uitvoert.

DE ARBOVERPLEEGKUNDIGE WERKT IN HET KADER VAN PREVENTIE;
uitvoeren en presenteren van werkplekonderzoek;
uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO);

ZELFSTANDIG EN BIG GEREGISTREERD

adviseren bij, en uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
voeren van vitaliteitsgesprekken, analyse van vragenlijst en uitkomsten van

De arboverpleegkundige is BIG geregistreerd enverantwoordelijk voor haar/zijn eigen beroepsuitoefening en
ook tuchtrechtelijk aansprakelijk. De arboverpleegkundige
heeft een medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat zij/
hij de plicht heeft alles geheim te houden wat haar bij de
uitoefening van haar/zijn beroep is toevertrouwd1.

fysiek onderzoek;
adviseren over gezondheidsbeleid en over gezondheidsbevordering op individueel en groepsniveau;
adviseren van de werknemer en de bedrijfsarts over de mogelijkheden van
doorverwijzing naar andere zorgprofessionals (zoals naar bedrijfsmaatschappelijk werk of de psycholoog);
adviseren bij het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM);
toetsen van de (theoretische en praktische) belastbaarheid van de werknemers;

Artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezond-

een belangrijke rol spelen in de preventie en aanpak bij epidemieën en

heidszorg (Wet BIG).

pandemieën (zoals SARS en COVID 19);
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