9.8.4. DE HUISARTS

EN/OF

DE BEDRIJFSARTS

Als gezondheidskiachten
heftig zijn, lang aanhouden
om je huisarts en/of bedrijfsarts te bezoeken.

BEZOEKEN

of regelmatig terugkomen

kan het verstandig

zijn

Als je door je klachten verzuimt, zul je bij langdurig verzuim worden opgeroepen voor het spreekuur var.
de bedrijfsarts. Als je niet verzuimt kun je zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts. Met de bednifsa-;s
kun je jouw klachten bespreken. De bedrijfsarts kan jou adviezen geven, nader onderzoek of behandelir.g
voorschrijven of indien gewenst contact opnemen met jouw werkgever. In het kader van je privacy moet ie
daar wel toestemming voor geven.
De huisarts is de aangewezen
le besmetting.

9,8.5. MELDEN

persoon als snelle actie gewenst is, bijvoorbeeld

bij een mogelijke bacterië-

BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE

Als je vindt dat jouw problemen of klachten met betrekking tot arbeidsomstandigheden
niet serieus
genomen worden, kun je dit melden bij de Arbeidsinspectie.
De Arbeidsinspectie
is een onderdeel van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft de taak erop toe te zien dat werkgevers en
werknemers zich houden aan de wetten en regels op het gebied van de arbeid. Elke klacht wordt door de
Arbeidsinspectie
onderzocht. Voor zover dat in hun vermogen ligt, wordt daarbij de anonimiteit gewaarborgd. Je krijgt altijd bericht over de uitkomst van het klachtenonderzoek.
Naar aanleiding van het onderzoek kan de Arbeidsinspectie aanpassingen eisen en boetes opleggen

9.8.6. AANSPRAKELIJK

STELLEN

De Arbowet is gericht op de bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en bezoekers. Hierdoor is de wet er vooral op gericht om ongevallen en schade te voorkomen. Toch
kan het voorkomen dat je zelf een arbeidsongeval krijgt of blijvende gezondheidsschade
oploopt.
Als je de schade wilt verhalen op de partij die voor het ongeval verantwoordelijk was, zul je deze partij
aansprakelijk moeten stellen.
In dat geval moet je een rechter inschakelen. Het is wel verstandig om vooraf juridisch advies in te winnen.
De meeste procedures worden door werknemers gevoerd, nadat ze ten gevolge van een ongeval schade
hebben opgelopen. In enkele gevallen zijn er werkgevers geweest die schadevergoeding
hebben geëist
omdat een werknemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Degene
• dat
• dat
• dat
• dat

die schadevergoeding
eist moet een aantal zaken bewijzen, namelijk:
er een gezondheids- of emotionele schade is
er verband is tussen de schade en de gebeurtenis
de aansprakelijk gestelde partij verwijtbare schuld heeft aan de schade
de daad onrechtmatig is

9.9. SAMENVATTING
Arbowet
Arbo is een afkorting van de term 'arbeidsomstandigheden'
en dit staat voor de omstandigheden
waaronder je je werk verricht. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan
maar algemene bepalingen over het arbeidsomstandighedenbeleid
(arbobeleid) in bedrijven. De meeste
concrete regels staan voornamelijk in de Arbo-besluiten en de Arbo-regelingen.
Het uitgangspunt van de Arbowet is om de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) van werknemers en
derden te waarborgen.
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In de Arbowet staan de verantwoordelijkheden
die jij en je werkgever hebben om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en om het welzijn te bevorderen.
Mogelijke oorzaken

Ondanks de inspanningen van werkgever en werknemer kunnen er door het werk in het zwembad gezondheidskiachten ontstaan. De oorzaken van gezondheidskiachten
in het zwembad kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. Deze categorieën zijn:
kenmerken van de zwembadmedewerker
• kenmerken van het zwembad
• kenmerken van het team
0e meeste klachten ontstaan door een combinatie van kenmerken. Hieronder volgt de beschrijving van
de verschillende kenmerken.
Gezondheidskiachten

::::egezondheidskiachten
n drie categorieën:

die het meest voorkomen

door het werk in het zwembad worden onderverdeeld

• . '{lachten door fysieke (overlbelasting
1. Klachten Armen, Nek, Schouders
2. Rugklachten
Klachten door psychische
3. Spanningskiachten
.i

Posttraumatische

(KANS).

(over)belasting

stressstoornis

(PTSS)

Klachten door de omgeving waarin het werk wordt gedaan

:::c'or een combinatie
- Stemklachten
- :-'oofdpijn
- :::ogklachten

van omgevingsfactoren

kunnen ontstaan:

. ~~::~::~ze klachten kunnen er ook klachten ontstaan
. - ~:::ö:.::toren lawaai, temperatuur of luchtkwaliteit.
-

die specifiek zijn gekoppeld

aan een van de ornge-

_~:,aai

_::.;.ö:.3islechthorendheid
- -s-::peratuur

en ventilatie

. ::~"-:: ofdsholte-

of kaakbijholte

ontstekingen
\

- __ =-~'~:ialiteit

\

-. = -=::~-=:'.cenauwdheid

en astma
_-::~ ::- -=::3-~riep of veteranenziekte
.':: ~9.olgen
~-=;::-::': .;::-=:-.ö:.:-~ezondheidsklachten
in het zwembad kunnen worden
: - :-::--=-:-=-=::: ':-:~:ie categorieën. Deze categorieën zijn:
'. : : ~ ~-=::'.':embadmedewerker
: : ~"-",: :'.;:embad
'!= ;::

_. :-=:'. "-,ce deze klachten kunnen worden
,. -, - - - - =~c.:~:i~ ;:re':entie genoemd. Daarnaast
.:. - .. ..:. - -=- . ::::
~··~:-.~enworden opgelost als ze toch
: -:~ :-::-ö:.:-:-=>;:: ;::er.cemd

~-=~
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Mogelijke acties
Als zwembadmedewerker
kom je meestal pas in actie als je gezondheidskiachten
krijgt.
In veel gevallen blijft jouw actie beperkt tot het (tijdelijk) oplossen van de klachten, bijvoorbeeld door r-.~~
slikken van een aspirientje of het nemen van extra rust.
Als de klachten regelmatig terugkomen, als meerdere zwembadmedewerkers
van dezelfde klacht last he::ben of als je vindt dat een situatie echt onveilig is, is het belangrijk om in actie te komen. Er is een aanta.
stappen dat je kunt ondernemen.
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