
ARBO-Checklist V&V 
 
Cliënt: Geboortedatum: 

Algemene eisen: 

 Alle materialen zijn schoon en zonder schade 

 De zorgverlener wast zijn of haar handen bij binnenkomst en voor vertrek. De cliënt zorgt voor een zeeppompje met handzeep en een schone handdoek (of keukenrol) 

 De zorgverlener mag geen grote voorwerpen tillen en verplaatsen, zoals bedden en zware meubels 
 
De eerstverantwoordelijke spreekt met de cliënt af hoe de cliënt verzorgd en/of verplaatst zal worden. 

Werkzaamheden Werkmateriaal A
1
 N Eisen V Indien niet aanwezig of niet in goede staat is de 

volgende afspraak gemaakt 

Verzorgen Douchestoel of vast 
douchezitje 

j/n     

Po-stoel, toiletverhoger 
of verhoogde toiletpot. 

j/n     

Antislipmat of 
antislipvloer in de 
douche 

j/n     

Huishoudhand- 
schoenen, aan- en 
uittrekhulpmiddelen 
voor elastische kousen 

j/n     

Toiletartikelen j/n     

Huidverzorging Plastic handschoenen j/n     

Verzorgen op bed Hoog-laag bed, incl. 
gebruiksaanwijzing 

j/n  In alle situaties waarbij cliënt op bed 
verzorgd wordt 

  

 j/n  Een gladde vloerbedekking (bij 
voorkeur zeil) zodat bed verreden kan 
worden. 

  

 j/n  De benodigde ruimte rondom het bed 
is 80 cm 

  

Papegaai of bedladder 
 
 
 
 

j/n     

                                                
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is. A= aanwezig, N= nodig, V= voldoet aan de eisen                   Z.O.Z. 

 



Werkzaamheden Werkmateriaal A
2
 N Eisen V Indien niet aanwezig of niet in goede staat is de 

volgende afspraak gemaakt 

Verplaatsen (Elleboog) krukken, 
looprekje, rollator 

j/n     

Handgrepen (wc, 
badkamer) 

j/n     

Draaischijf, glijplank j/n     

Rolstoel j/n  De benodigde draaicirkel is 125 cm. 
Een gladde vloerbedekking (bij 
voorkeur zeil) zodat de rolstoel 
verreden kan worden. 

  

Tillift, incl 
gebruiksaanwijzing 

j/n  De medewerker geeft aan welk type 
tillift gebruikt kan worden. 
Een gladde vloerbedekking (bij 
voorkeur zeil) zodat bed verreden kan 
worden. 
Een draaicirkel voor de tillift van 150 
cm. 

  

Medisch 
technische 
handelingen 

De cliënt zorgt ervoor dat alle noodzakelijke hulpmiddelen (spuiten, naalden, verbandmiddelen, zalven, etc) aanwezig zijn. 

 Injecteren j/n  De cliënt zorgt voor een 
naaldencontainer om de gebruikte 
naalden veilig af te voeren 
Het beschermingshoesje mag niet 
meer op de naald worden 
teruggeplaatst. 

  

Gebruik 
protocollen 

Til protocol j/n     

 Hygiëne richtlijnen j/n     

 
Arbo-check werkomgeving is uitgevoerd door : …………………………………………… 
Datum : …………………………………………… 
Datum controle indien evt. tekortkomingen zijn verholpen : …………………………………………… 
Arbo-check werkmaterialen volledig goedgekeurd : J/N Datum………………………… 
Evaluatiedatum : …………………………………………... 
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 Doorhalen wat niet van toepassing is.  A= aanwezig, N= nodig, V= voldoet aan de eisen 

 


