
 

 

ARBOCHECK EMZ 
 
De Arbowet verplicht de werkgever beleid te voeren dat voorkomt dat medewerkers in een 
onveilige omgeving werken. Ook als de werkplek bij cliënten thuis is, moeten de 
arbeidsrisico’s in beeld zijn gebracht en worden er zo nodig maatregelen getroffen om die 
risico’s te beperken. 
De Arbocheck is een belangrijke onderbouwing om zorg te kunnen weigeren. 
De Arbocheck geeft de organisatie in geval van klachten van cliënten en/of medewerkers 
juridisch gezien een sterkere positie. 
De Arbocheck geeft bottom-up informatie over werkomstandigheden aan de organisatie. 
Hiermee is de Arbocheck een hulpmiddel voor de monitoring van het kwaliteitsbeleid van de 
organisatie. 
De Arbocheck kan gebruikt worden als casuïstiek voor intercollegiale toetsing en in 
werkoverleg. 
 
Middels door een tool Arbocheck Verpleging en verzorging in te vullen bij een intake, bij 
iedere verandering in zorgvraag, conditie of zorgsituatie, en zonodig twee keer per jaar bij 
de evaluatie van de zorg,  is er een onderbouwing in het kader van Arbowetgeving en Arbo 
werkomstandigheden. 
 
 
Voordat je bij een client aan de slag gaat moet je weten of het daar veilig, gezond en 
hygiënisch kunt werken. Deze Arbocheck helpt je daarbij. 
Het werkt vrij eenvoudig: 
 
 

 Kijk eerst in welke mobiliteitsklasse (A-E) je client valt. 

 Pak de Arbocheck die hoort bij de mobilteitsklasse van jouw client 

 

 Je Arbocheck bestaat nu nog maar uit 1 A4tje 

 Als je in alle vakjes ‘Ja” kunt zetten kun je grofweg zeggen dat je bij deze client veilig, 
gezond en hygiënisch kunt werken. Let op, je kunt altijd nog tegen zaken aanlopen 
die niet op het lijstje staan. Vermeld deze natuurlijk wel. 

 Als je ergens ‘nee’ invult probeer je daarvoor een oplossing te vinden. Doe dat zo 
mogelijk met je client,mantelzorg,familie, ergocoach, collega’s (fysio/ergo) en 
eventueel je leidinggevende. 

 
 
 



 

 

 
MOBILITEITSKLASSE A 
 
De A client is in staat om de handeling zelf uit te voeren, met of zonder hulpmiddelen en 
zonder risico op overbelasting van de zorgverlener. Het stimuleren van zelfredzaamheid is 
van groot belang. 
 

Datum  

Ingevuld door  

Client  

 
 

OK? 
Zet in elk vakje een ‘ja’ 
of een ‘nee’ 

Kan je hier veilig  
Werken? 
(Vallen, stoten, 
prikken, branden, 
uitglijden, sociale 
veiligheid, agressie, 
pesten etc) 

Kan je hier hygiënisch 
Werken?  

Kan je hier gezond 
werken? 
(Denk aan tillen, 
werken in 
ongemakkelijke 
houdingen, 
onvoldoende 
werkruimte etc) 
 

    

Begeleiden zittende 
client (eten geven, 
scheren etc) 

  Je hoeft niet langer 
dan 1 minuut met een 
gedraaide of voor-of 
zijwaarts gebogen 
romp (30graden) te 
werken? 
 
 
 

Steunkousen aan- en 
uittrekken 

  Gebruik je hiervoor 
een professioneel aan-
uittrekmiddel? 
 
 
 
 
 

Douchen of wassen 
zittende client 

  Gebruik je een hoog-
laag douchestoel (als 
de client zich voor het 
grootste deel niet zelf 
kan douchen?) 
 
 
 
 



 

 

MOBILITEITSKLASSE B 
 
De B client heeft hulp nodig, maar die is niet fysiek belastend voor de zorgverlener. Het 
stimuleren van de zelfredzaamheid is van groot belang. 
 
 

Datum  

Ingevuld door  

Client  

 
 

OK? 
Zet in elk vakje een ‘ja’ 
of een ‘nee’ 

Kan je hier veilig  
Werken? 
(Vallen, stoten, 
prikken, branden, 
uitglijden, sociale 
veiligheid, agressie, 
pesten etc) 

Kan je hier hygiënisch 
Werken?  

Kan je hier gezond 
werken? 
(Denk aan tillen, 
werken in 
ongemakkelijke 
houdingen, 
onvoldoende 
werkruimte etc) 
 

Begeleiden zittende 
client (eten geven, 
scheren, etc) 
 
 
 
 

   
Je hoeft niet langer 
dan 1 minuut met een 
gedraaide of voor- of 
zijwaarts gebogen 
romp (30 graden) te 
werken? 
 
 
 

Steunkousen aan- en 
uittrekken. 
 
 
 
 
 

  Gebruik je hiervoor 
een professioneel aan- 
uittrekhulpmiddel? 
 
 
 
 
 

Douchen of wassen 
zittende client. 
 
 
 
 
 

  Gebruik je een hoog-
laag douchestoel (als 
de client zich voor het 
grootste deel niet zelf 
kan douchen? 
 
 
 
 

 



 

 

MOBILITEITSKLASSE C 
 
De hulp die de C client nodig heeft is zonder hulpmiddelen fysiek te belastend voor de 
zorgverlener. De C client kan wel substantieel bijdragen aan de handeling. Het stimuleren 
van zelfredzaamheid is van groot belang.  
 
 

Datum  

Ingevuld door  

Client  

 
 

OK? 
Zet in elk vakje een ‘ja’ 
of een ‘nee’ 

Kan je hier veilig  
Werken? 
(Vallen, stoten, 
prikken, branden, 
uitglijden, sociale 
veiligheid, agressie, 
pesten etc) 

Kan je hier hygiënisch 
Werken?  

Kan je hier gezond 
werken? 
(Denk aan tillen, 
werken in 
ongemakkelijke 
houdingen, 
onvoldoende 
werkruimte etc) 
 

Transfers binnen de 
grenzen van het bed.  
( omhoog, zijwaarts, 
draaien etc.) 
 

  Gebruik je hierbij een 
elektrisch hoog-laag 
bed en glij/rol 
materiaal? 

 
Transfers van lig naar 
lig. (Bijvoorbeeld van 
bed naar 
douchebrancard) 
 
 
 

  Gebruik je hierbij een 
elektrisch hoog-laag 
bed en glij/rol 
materiaal? 

Transfer van zit naar 
zit. (Bijv: van stoel 
naar toilet, bed naar 
(rol)stoel, etc) 
 

  Gebruik je hierbij een 
passieve lift, of een 
actieve lift? 
 
 

 
Begeleiden zittende 
client. (Eten geven, 
scheren, etc.) 
 
 
 

  Je hoeft niet langer 
dan 1 minuut met een 
gedraaide of voor- of 
zijwaarts gebogen 
romp (30graden) te 
werken? 
 
 
 



 

 

Steunkousen aan en 
uittrekken 

  Gebruik je hiervoor 
een professioneel aan 
en uittrekhulpmiddel? 
 
 
 

 
Douchen of wassen 
Zittende client 

  Gebruik je een hoog-
laag douchestoel (als 
de client zich voor het 
grootste deel niet zelf 
kan douchen?) 
 
 
 

Douchen of wassen  
Liggende client 

  Gebruik je hierbij een 
hoog-laag 
douchebrancard/ bed? 
 
 
 

    

    

 
 
MOBILITEITSKLASSE D 
 
De hulp die de D client nodig heeft is zonder hulpmiddelen fysiek te belastend voor de 
zorgverlener. De client D is zeer passief en kan nauwelijks bijdragen aan de handeling. Het 
stimuleren van zelfredzaamheid blijft van groot belang. 
 
 

Datum  

Ingevuld door  

Client  

 
 

OK? 
Zet in elk vakje een ‘ja’ 
of een ‘nee’ 

Kan je hier veilig  
Werken? 
(Vallen, stoten, 
prikken, branden, 
uitglijden, sociale 
veiligheid, agressie, 
pesten etc) 

Kan je hier hygiënisch 
Werken?  

Kan je hier gezond 
werken? 
(Denk aan tillen, 
werken in 
ongemakkelijke 
houdingen, 
onvoldoende 
werkruimte etc) 
 

Transfers binnen de 
grenzen van het bed.  

  Gebruik je hierbij een 
elektrisch hoog-laag 
bed en glij/rol 



 

 

( omhoog, zijwaarts, 
draaien etc.) 
 

materiaal of een 
passieve tillift? 
 
 

Transfer van lig naar 
lig (bijvoorbeeld van 
stoel naar toilet, bed 
naar (rol)stoel, etc.) 
 

  Gebruik je hierbij een 
elektrisch hoog-laag 
bed en glij/rol 
materiaal of een 
passieve tillift? 
 
 

Transfer van zit naar 
zit. (Bijv: van stoel 
naar toilet, bed naar 
(rol)stoel, etc) 
 

  Gebruik je hierbij een 
passieve tillift? 
 
 

Begeleiden zittende 
client (eten geven, 
scheren, etc.) 

  Je hoeft niet langer 
dan 1 minuut met een 
gedraaide of voor- of 
zijwaarts gebogen 
romp (30graden) te 
werken? 
 
 
 

Steunkousen aan en 
uittrekken 

  Gebruik je hiervoor 
een professioneel aan 
en uittrekhulpmiddel? 
 
 
 

Douchen of wassen 
Zittende client 

  Gebruik je een hoog-
laag douchestoel (als 
de client zich voor het 
grootste deel niet zelf 
kan douchen?) 
 
 
 

Douchen of wassen  
Liggende client 

  Gebruik je hierbij een 
hoog-laag 
douchebrancard/ bed? 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
MOBILITEITSKLASSE E 
 
De hulp die de E client nodig heeft is zonder hulpmiddelen fysiek te belastend voor de 
zorgverlener. De E client is (vrijwel) volledig passief. Het stimuleren van zelfredzaamheid is 
van ondergeschikt belang, comfort en veiligheid staan voorop. 
 

Datum  

Ingevuld door  

Client  

 
 

OK? 
Zet in elk vakje een ‘ja’ 
of een ‘nee’ 

Kan je hier veilig  
Werken? 
(Vallen, stoten, 
prikken, branden, 
uitglijden, sociale 
veiligheid, agressie, 
pesten etc) 

Kan je hier hygiënisch 
Werken?  

Kan je hier gezond 
werken? 
(Denk aan tillen, 
werken in 
ongemakkelijke 
houdingen, 
onvoldoende 
werkruimte etc) 
 

Transfers binnen de 
grenzen van het bed.  
( omhoog, zijwaarts, 
draaien etc.) 
 

  Gebruik je hierbij een 
elektrisch hoog-laag 
bed plus een passieve 
tillift of glij/rol 
materiaal? 
 
 

Transfer van lig naar 
lig (bijvoorbeeld van 
stoel naar toilet, bed 
naar (rol)stoel, etc.) 
 

  Gebruik je hierbij een 
elektrisch hoog-laag 
bed plus een  passieve 
tillift of glij/rol 
materiaal? 
 
 

Transfer van zit naar 
zit. (Bijv: van stoel 
naar toilet, bed naar 
(rol)stoel, etc) 
 

  Gebruik je hierbij een 
passieve tillift? 
 
 
 

Begeleiden zittende 
client (eten geven, 
scheren, etc.) 

  Je hoeft niet langer 
dan 1 minuut met een 
gedraaide of voor- of 
zijwaarts gebogen 
romp (30graden) te 
werken? 
 
 



 

 

Steunkousen aan en 
uittrekken 

  Gebruik je hiervoor 
een professioneel aan 
en uittrekhulpmiddel? 
 
 
 

Douchen of wassen 
Zittende client 

  Gebruik je een hoog-
laag douchestoel (als 
de client zich voor het 
grootste deel niet zelf 
kan douchen?) 
 
 
 

Douchen of wassen  
Liggende client 

  Gebruik je hierbij een 
hoog-laag 
douchebrancard/ bed? 
 
 
 

 
 


