Procedure arbo-check
Geboortezorg EigenWijs werkt volgens de Arbo-richtlijnen1. Het doel hiervan is dat onze
kraamspecialist op een veilig manier kan werken wanneer zij voor jou en je baby zorgt. Daarom is
het van belang dat onderstaande materialen aan beschreven eisen voldoen.
Wat verwachten we van je?
Taak
Lichamelijke verzorging van de
kraamvrouw op bed,
verschonen van het bed

Materialen
bed verhogen (klossen), kratjes,
schoon beddengoed

Lichamelijke verzorging van de
badje op standaard,
baby en overige kleine kinderen aankleedtafel
Onderhoud sanitair
Stofzuigen

Dweilen
Wassen en drogen

emmer, toiletborstel,
werkdoekje
stofzuiger

dweilstok/luiwagen/mopdweil
grote emmer
wasmachine/centrifuge
Droogrek, waslijn en
wasknijpers

Arbo-eisen
 bedhoogte tenminste 80
cm (gerekend vanaf de
vloer tot bovenkant van
het matras)
 standaard en
aankleedtafel minimaal 90
cm hoog
 schoon en compleet








strijkplank, strijkijzer




Koken

kooktoestel, keukengerei






Afwassen

afwasborstel, afwasmiddel,
teiltje of afwasmachine

Strijken

Naar boven lopen
Gebruik elektrische apparaten

trap en leuning
elektrische apparaten






lengte stang standaard 2
m lengte
snoer 1,35 m
elektrisch veilig
steellengte 1,35 m
inhoud emmer 10 liter
volautomaat of
halfautomaat
met gebruiksaanwijzing
en elektrisch veilig.
hoogte 1,54 m tot 1,75 cm
verstelbaar tussen 80 en
95 cm
stevige constructie
temperatuur instelbaar
elektrisch veilig
conform
veiligheidsvoorschrift
bij afwasmachine met
gebruiksaanwijzing
elektrisch veilig
stevige trap met leuning
veilige apparaten (geen
losse snoeren etc.)

1

Conform het Arbobesluit en uitgewerkt in de Praktijkregels fysieke belasting in de thuiszorg voor
kraamverzorgenden
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Wat kun je van ons verwachten?
Tijdens het intakegesprek wordt uitleg gegeven over de arbo-eisen en wordt controle op materialen
uitgevoerd. Als bepaalde taken en/of materialen niet voldoen aan de gestelde arbo-eisen volgen we
de volgende route:
1. De intaker geeft advies om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Mogelijk is in de directe
omgeving een oplossing te vinden (bijv. lenen van materialen).
2. Als je ca. 35 weken zwanger bent, belt één van de intakers om te informeren hoe het nu met je
gaat. Zij kan dan ook vragen of het gelukt is het advies op te volgen. Mocht je zelf nog vragen
hebben, kun je dat dan bespreken of naar kantoor bellen (033 – 760 0018) of mailen
(info@gzew.nl).
3. Als ondanks deze inspanning niet voldaan kan worden aan de eisen heeft dat consequenties
voor de zorg. Bepaalde taken of handelingen kunnen dan niet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:
a. Als het bed niet op juiste werkhoogte staat kan het kraambed niet worden opgemaakt.
Verzorgende handelingen kunnen niet plaatsvinden op het bed.
b. Als de elektrische apparaten niet voldoende veilig zijn kan de kraamspecialist hier geen
gebruik van maken.
4. De kraamspecialist zal bij aanvang de materialen en middelen beoordelen. Zo nodig worden
nieuwe zorgafspraken gemaakt en vastgelegd in het digitaal kraamdossier.
5. Wanneer onjuiste werkhoogten, materialen en middelen leiden tot beperking in de uitvoering
van verzorgende handelingen aan moeder en kind wordt contact gezocht met de
verloskundige. In overleg met de verloskundige en de cliënt worden afspraken gemaakt en
genoteerd in het digitaal kraamdossier.
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