RI&E en Arbowet
Informatie voor huisartsopleiders
Arbeidsomstandigheden
Als u een huisarts in opleiding in de praktijk hebt, bent u in de eerste plaats opleider en geen
werkgever. Echter, u moet zich wel aan alle Arbo-regels houden: u laat immers de aios (als
stagiaire) in uw bedrijf werken. Daardoor is er sprake van een gezagsverhouding en bent u,
volgens de Arbo-wet, verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en voorlichting.
RI&E
Volgens de Arbo-wet bent u wettelijk verplicht in het bezit te zijn van een actuele Risico
Inventarisatie & Evaluatie, de zogeheten RI&E. Dat geldt voor iedere ondernemer met personeel.
Wat houdt zo’n RI&E in? Een RI&E is een document waarin:
- alle risico’s zijn geïnventariseerd, dat wil zeggen dat er een opsomming is gemaakt van zaken
die onveilig of ongezond zijn of het welbevinden van medewerkers schaden;
- alle risico’s zijn geëvalueerd, dat wil zeggen dat is vastgesteld hoe groot de kans is dat de
risico’s leiden tot gezondheidsschade (geen, laag, matig, hoog risicoklasse).
Aanvullend moet er een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak bestaan, waarin is vastgelegd
welke maatregelen zullen worden genomen en op welke termijn (prioritering).
De term actueel houdt in dat zich na het opstellen van de RI&E geen wijzigingen in de praktijk
hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de risico’s binnen de praktijk.
Ondernemingen met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E-document niet te laten toetsen
door een Arbo-dienst (peiljaar 2007). Voorwaarde is wel dat ze gebruik maken van een
goedgekeurd branche-specifiek RI&E-instrument. In uw geval is dit de RI&E-applicatie van de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Met dit hulpmiddel kunt u via internet redelijk eenvoudig
een risico-inventarisatie maken en het programma helpt u met het maken van een plan van
aanpak.De RI&E-applicatie van de LHV is het makkelijkst te vinden via www.rie.nl. Kijk bij RI@Einstrumenten onder “huisartsenpraktijk” en u komt rechstreeks in de applicatie..
Deze applicatie is in november 2008 ge-update. De update van de RI&E is gebruiksvriendelijker
dan zijn voorganger.

Heeft u meer dan 25 werknemers, dan kunt u, als u van de LHV-applicatie gebruik maakt, uw
RI&E met plan van aanpak voor een relatief laag bedrag laten toetsen bij Maetis Arbo.
Voor meer informatie: www.lhv.nl en www.rie.nl.
Toetsing van de RI&E op een rijtje
Huisartspraktijken
met personeel tot ten hoogste 40 uur arbeid
per week
met ten hoogste 25 (peiljaar 2007)
werknemers
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Dit betekent dat huisartspraktijken met personeel tot ten hoogste 40 uur arbeid per week, ieder
willekeurig instrument kunnen gebruiken. Alle overige huisartspraktijken wordt, in verband met
de toetsingseisen, aangeraden gebruik te maken van het goedgekeurde, branche-specifieke
RI&E-instrument: de LHV-applicatie.
Mogelijke consequenties
De SBOH adviseert u dringend te zorgen voor een actuele RI&E, want als u daar niet over
beschikt, riskeert u derving van uitkering of een boete. Bij een bedrijfsongeval vraagt de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering immers meestal meteen of er een RI&E is gemaakt. Als dat
niet aantoonbaar is, keren veel verzekeraars niet uit.
De Arbeidsinspectie controleert regelmatig of (para)medische praktijken een RI&E hebben. Als de
RI&E ontbreekt, kan de inspectie boetes uitdelen die variëren van € 300,-- tot € 2700,--.
Deskundigheid in de praktijk
De SBOH heeft, als werkgever, de verantwoordelijkheid voor ondermeer ziekteverzuimbegeleiding van aios en preventie. Daartoe is er, per 1 januari 2006 een bedrijfsarts werkzaam
bij de SBOH en heeft de SBOH een landelijke preventiemedewerker aangesteld.
Voor uw functie als werkgever (jegens andere medewerkers binnen uw huisartspraktijk), is het
goed om het volgende te weten:
-

Sinds 1 juli 2005 bent u nog steeds verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij
preventie- en verzuimaanpak, maar u bent niet langer verplicht u aan te sluiten bij een
Arbo-dienst en kunt dus ook kiezen voor een maatwerkoplossing. Als u hiervoor kiest
dient u wel de deskundigheid in huis te hebben die nodig is voor veiligheid en arbeid.

Hiervoor zijn een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en een arbeids- en

organisatiedeskundige nodig. Ook de RI&E moet worden getoetst door een deskundige.
U kunt hiervoor bijvoorbeeld een interne bedrijfsarts aanstellen en voor andere taken
een externe arbodeskundige inhuren. Ook kunt u een van uw eigen medewerkers

opleiden tot gecertificeerd arbodeskundige. Theoretisch kan één persoon over al deze

deskundigheden beschikken. In de praktijk wordt meestal een contract gesloten met een
bedrijfsarts. Voor de overige activiteiten kunnen personen binnen of buiten de

huisartspraktijk worden ingezet. Volgens de Arbo-wetgeving moet de bijstand van een

-

deskundige voor de RI&E bij voorkeur intern worden georganiseerd.

Elke werkgever moet een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Bij bedrijven
tot en met vijfentwintig (peiljaar 2007) medewerkers, kan de werkgever deze taak zelf

op zich nemen. In een huisartspraktijk zal het dus vaak een taak zijn van de huisarts. De
preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en gezondheid

binnen de praktijk. Hij moet daarom kennis hebben van alle mogelijke gevaren binnen
het bedrijf. De preventiemedewerker geeft bijvoorbeeld voorlichting over het onderhoud
van apparaten, het juiste gebruik van beschermingsmiddelen, of het werken met

gevaarlijke stoffen. De preventiemedewerker hoeft geen cursus te volgen. Hij moet wel
precies weten wat de arborisico´s binnen het bedrijf zijn, en welke maatregelen er
volgens de RI&E nodig zijn.
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Bron: Ministerie van Sociale Zaken
Meer info: www.arbonieuwestijl.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen met: Annette van der Laan (SBOH), a.vdlaan@sboh.nl ,
030 - 28 23 432
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