
Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn

Aanleiding
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de 
grootste arbeidsrisico’s, zo blijkt uit bijvoorbeeld de 
werkgeversenquête WEA en de werknemersenquête NEA van 
TNO en uit cijfers van het CBS. Een derde van het 
werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. 
In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische 
stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 
30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen 
vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. 
De Zorg is een sector waarvan bekend is dat de PSA-risico’s 
hoog zijn. De Inspectie SZW heeft daarom voor de sector Zorg 
& Welzijn een sectoraanpak geformuleerd. Het terugdringen 
van PSA-risico’s in Zorginstellingen staat daarin centraal. 
In 2014 zijn ziekenhuizen en organisaties in de sector Welzijn 
en Maatschappelijke dienstverlening (opvanghuizen en 
asielzoekerscentra) hierop geïnspecteerd.

De werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 
middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van agressie in 
de zorg. Samen met sociale partners heeft zij hiermee het 
‘Actieplan veilig werken in de zorg’ in het leven geroepen. 
Hiermee is onder meer de campagne ‘Wees duidelijk over 
agressie’, een bewustwordingscampagne van sociale partners 
in de zorg voor de medewerkers, opgezet. De campagne is 
een belangrijk onderdeel van het actieplan. Sociale partners 
zetten zich in het kader van het actieplan in voor:
• Het stimuleren van het vaststellen van normen op de 

werkvloer: organisaties en medewerkers accepteren geen 
agressie en geweld. Als het voorkomt leidt het tot nazorg 
aan de medewerker en een reactie naar de veroorzaker. 
Instellingen worden ondersteund bij het vaststellen van 
hun normen.

• Het inventariseren wat er gebeurt met aangiften tegen 
veroorzakers van agressie in samenwerking met politie en 
Openbaar Ministerie. Knelpunten daarbij opsporen en 
aanpakken zodat de aangiftebereidheid groter wordt.

• Ondersteunen van 200 instellingen per jaar bij de 
verbetering van hun anti-agressiebeleid.

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak van het 
ministerie van BZK ondersteunt organisaties bij de aanpak 
van agressie en geweld tegen medewerkers die werkzaam zijn 
in de publieke sector. Om landelijke uniformiteit in de 
aanpak van agressie en geweld door werkgevers te 
bevorderen, heeft het expertisecentrum een aanpak 
ontwikkeld en vertaald in de vorm van een stappenplan.

Inspecties
De Inspectie SZW inspecteerde 343 locaties van 94 
zorginstellingen. Deze inspecties zijn uitgevoerd in 
ziekenhuizen (N=48), opvanghuizen (N=35) en 
asielzoekerscentra (N=11). Het ging daarbij om instellingen 
waar bij eerdere inspecties overtredingen zijn geconstateerd 
of waar op basis van risicoanalyse een hoge kans op 
overtredingen werd verondersteld. De resultaten zijn 
daardoor niet representatief voor de hele sector.

Ziekenhuizen 
Te hoge werkdruk, blootstaan aan agressief gedrag en te 
lange arbeidstijden vormen een risico voor de gezondheid 
van medewerkers in ziekenhuizen. Psychosociale 
arbeidsbelasting is de belangrijkste arbeidsgebonden 
oorzaak van uitval bij medewerkers. Een ander probleem is 
dat er nog steeds ziekenhuizen waren die het niet zo nauw 
namen met de arbeidstijden van arts-assistenten. Er waren 
13 ziekenhuizen die meerdere malen een boete hadden 
gekregen voor het overtreden van de wettelijke regels 
aangaande werk en rusttijden bij arts-assistenten. Deze 
ziekenhuizen werden in 2014 opnieuw bezocht in het kader 
van de ‘niet nalevers’ aanpak. Naast controle op PSA en 
controle van werktijden van arts-assistenten is in 
ziekenhuizen ook geïnspecteerd op gebruik veilige 
naaldsystemen. Veilige naaldsystemen moeten ervoor zorgen 
dat medewerkers zich niet kunnen prikken aan mogelijk 
besmette naalden. Deze systemen werden nog onvoldoende 
toegepast in de ziekenhuizen.

Opvanghuizen en asielzoekerscentra
In 2011 heeft de Inspectie SZW bij opvanghuizen en 
asielzoekerscentra geïnspecteerd op agressie en geweld. 
Resultaten van deze inspecties lieten zien dat bij een deel van 
deze instellingen het Arbobeleid en de aanpak van 
psychosociale arbeidsbelasting nog in de kinderschoenen 
stond. Reden waarom deze instellingen in 2014 opnieuw 
geïnspecteerd zijn.

Inspectieresultaten algemeen
Bij 81 instellingen zijn in totaal 150 overtredingen 
geconstateerd. Van deze instellingen zijn 20 instellingen 
goed op weg met de aanpak van psychosociale 
arbeidsbelasting. De Inspectie verwacht dat deze instellingen 
de ingeslagen weg zullen blijven volgen. Bij 61 instellingen 
stelde de Inspectie SZW meer structurele tekortkomingen 
vast. Deze instellingen kregen een waarschuwing of eis om 
hun PSA-beleid op orde te brengen. In grafiek 1 is de 
verdeling van de resultaten per subsector weergegeven.

Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra



Inspectieresultaten in de subsectoren

Ziekenhuizen
In de 48 bezochte ziekenhuizen is geïnspecteerd op de aanpak 
van werkdruk, agressie en geweld, arbeidstijden en het gebruik 
van veilige naaldsystemen (biologische agentia). Bij 44 van de 
geïnspecteerde ziekenhuizen zijn overtredingen geconstateerd. 
Van deze ziekenhuizen zijn er 6 goed op weg, de geconstateerde 
overtredingen zijn daar vooral incidenteel van aard. 
De Inspectie SZW gaat ervan uit dat deze ziekenhuizen zich 
zullen inspannen om ook deze punten op te pakken. 
Bij 38 ziekenhuizen stelde de Inspectie SZW één of meer 
overtredingen vast. Deze ziekenhuizen kregen een 
waarschuwing of eis. De overtredingen per onderwerp zijn 
weergegeven in grafiek 2.

Werkdruk in ziekenhuizen
Bij 52% van de geïnspecteerde ziekenhuizen werden 
overtredingen geconstateerd met betrekking tot de 
beheersing van de werkdruk. Grafiek 3 laat zien dat 
32 ziekenhuizen nog niet toegekomen zijn aan het evalueren 
van het verbetertraject en de effecten van de getroffen 
maatregelen. Daarbij hadden 7 ziekenhuizen de evaluatie wel 
opgestart. Hiervoor wordt in veel gevallen een nieuw MTO 
uitgevoerd waarin een evaluatie van de aanpak van de 
werkdruk en de effecten van de getroffen maatregelen met 
betrekking tot de werkdruk opnieuw gemeten worden. 
Zij hebben daarmee de Inspectie het vertrouwen gegeven dit 
ook voortvarend af te ronden. Bij 22 ziekenhuizen waren nog 
onvoldoende maatregelen getroffen om de werkdruk te 
beheersen en bij 17 ziekenhuizen ontbrak het plan van 
aanpak of was dat niet volledig.
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Grafiek 1 Tekortkomingen per subsector (N=94)

Grafiek 2 Overtredingen per onderwerp in ziekenhuizen (N=48)



Niet bekend In orde

Werkdruk in RI&E

Verdiepend onderzoek uitgevoerd

Plan van Aanpak opgesteld

Maatregelen geïmplementeerd

0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 2

39 5

27 17

22 22

Evaluatie gepland/uitgevoerd 12 32

Niet in orde

4

4

4

4

4

Niet bekend Goed

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evaluatie beleid agressie 15 20

Redelijk Onvoldoende

1

Cliëntinterventie en aangi�e 16 43

Toezicht werknemersgedrag 8 59

Opvang en nazorg 7 11

Alarmsysteem 10 161

Alarmprocedure 12 111

Organisatorische maatregelen 13 73

Aanpassen werkomgeving 8 96

Personele beze�ing 19 121

Gedragsregels cliënten 10 113

Agressie protocol 12 61

Voorlichting en onderricht 15 241

Incidentenanalyse 12 211

A&G in RI&E 11

12

25

26

39

21

24

25

25

16

24

29

8

14

21 142

Agressie en geweld in ziekenhuizen
Bij 79% van de geïnspecteerde ziekenhuizen zijn 
overtredingen met betrekking tot de aanpak van agressie en 
geweld geconstateerd. Naast het signaleren van 
tekortkomingen hebben de inspecteurs ook een oordeel 
gegeven over de mate van implementatie van de 
verschillende maatregelen die van belang zijn voor een 
adequate aanpak van agressie en geweld. Dit oordeel is in 
grafiek 4 weergegeven. 

De belangrijkste knelpunten bij de aanpak van agressie en 
geweld in ziekenhuizen zijn: voorlichting en onderricht van 
medewerkers, de analyse van incidenten en de evaluatie van 
het gevoerde beleid en de getroffen maatregelen. 

Arbeidstijden in ziekenhuizen
Bij 13 ziekenhuizen die eerder (in 2010) structurele 
tekortkomingen lieten zien met betrekking tot de werk- en 
rusttijden van arts-assistenten zijn in 2014 opnieuw inspecties 

Grafiek 3 Oordeel van de inspecteur over maatregelen werkdruk in ziekenhuizen (N=48)

Grafiek 4 Oordeel van de inspecteur over maatregelen agressie en geweld in ziekenhuizen (N=48)



uitgevoerd. Bij 7 ziekenhuizen waren de gecontroleerde 
roosters van de gewerkte uren van arts-assistenten en het 
arbeidstijdenbeleid nu in orde. Bij 5 ziekenhuizen was er nog 
sprake van incidentele overtredingen. Zij hebben wel een 
boete gekregen, maar zullen in 2015 niet opnieuw worden 
geïnspecteerd omdat zij het arbeidstijdenbeleid verder in orde 
hadden. Bij één ziekenhuis is nu nog sprake van structurele 
overtredingen en is voor de tweede keer een boete aangezegd. 
Bij dit ziekenhuis controleert de Inspectie SZW in 2015 
opnieuw de roosters van arts-assistenten en het 
arbeidstijdenbeleid van het ziekenhuis.

Veilige naaldsystemen in ziekenhuizen
Bij de inspectie van ziekenhuizen is ook het gebruik van 
veilige naaldsystemen gecontroleerd. Dit ter ondersteuning 
van de bewustwordingscampagne van de sociale partners 
met betrekking tot preventie van letsel bij gebruik van 
scherpe materialen. Veilige naaldsystemen moeten ervoor 
zorgen dat medewerkers zich niet kunnen prikken aan 
mogelijk besmette naalden. Bij 25% van de geïnspecteerde 
ziekenhuizen werd nog onvoldoende gebruik gemaakt van 
veilige naaldsystemen.
 
Asielzoekerscentra
Van de 11 geïnspecteerde asielzoekerslocaties zijn 5 locaties 
goed op weg. Bij 6 locaties werden meer structurele 
tekortkomingen gevonden.

Werkdruk in asielzoekerscentra
Met betrekking tot de aanpak van werkdruk is geconstateerd 
dat in het plan van aanpak concrete maatregelen om 
werkdruk te beheersen ontbreken, geen termijnen 
opgenomen zijn en de verantwoordelijkheden ten tijde van 
het onderzoek niet waren belegd. Inmiddels zijn 
verantwoordelijkheden wel belegd en wordt medio 2015 een 
nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 
uitgevoerd in de asielzoekerscentra waarin het thema PSA 
wordt uitgediept.

Agressie en geweld in asielzoekerscentra
In de risico-inventarisatie en –evaluatie wordt onvoldoende 
aandacht besteed aan het omgaan met bewoners met 
psychische problemen en verslavingsproblemen en effecten 
daarvan op de medewerkers. Daarnaast is geconstateerd dat 
de registratie en analyse van incidenten onvoldoende was 
uitgevoerd. Nieuwe medewerkers werden niet altijd getraind 
in het voorkomen en omgaan met agressie en geweld en ook 
herhalingstrainingen werden niet altijd aangeboden. 
Het komt ook voor dat onervaren medewerkers zelfstandig 
moeten werken. Vanwege de acute en explosief hoge 
instroom van vluchtelingen, ontstond een directe noodzaak 
tot personeelsuitbreiding om de nieuw te openen locaties te 
kunnen bemensen met bekwaam personeel. In een relatief 
korte tijd is de personeelsbezetting verdubbeld en voor 
iedereen is nu een introductietrainingsprogramma 
opgesteld. Het was niet mogelijk om deze grote groep 
nieuwe medewerkers in een relatief korte tijd vooraf op te 
leiden en daarom is gekozen voor een ‘training on the job’.
 
Opvanghuizen
De Inspectie SZW heeft bij 35 opvanghuizen de aanpak van 
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) beoordeeld. Bij 26 
opvanghuizen trof de Inspectie tekortkomingen aan. Hiervan 
waren er 9 al goed op weg. Daar was sprake van incidentele 
tekortkomingen. Zij hebben aangegeven de geconstateerde 
knelpunten snel op te lossen. 17 opvanghuizen hebben een 
waarschuwing of eis ontvangen. Bij 57% van de 
geïnspecteerde opvanghuizen waren onvoldoende 
maatregelen getroffen met betrekking tot de aanpak van 
agressie en geweld. En bij 29% van de geïnspecteerde 
opvanghuizen was de aanpak van werkdruk onvoldoende.
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Grafiek 5 overtredingen per onderwerp in opvanghuizen (N=35)
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De belangrijkste knelpunten bij de aanpak van werkdruk in 
opvanghuizen zijn: de evaluatie van het gevoerde beleid en 
de getroffen maatregelen, de implementatie van 
maatregelen en het opstellen van een plan van aanpak.  

Het belangrijkste knelpunten bij de aanpak van agressie en 
geweld in opvanghuizen is de voorlichting en training van 
medewerkers en de alarmering.
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Grafiek 6 Oordeel van de inspecteur over maatregelen werkdruk in opvanghuizen (N=35)

Grafiek 7 Oordeel van de inspecteur over maatregelen agressie en geweld in opvanghuizen (N=35)



Conclusies

Ziekenhuizen

Werkdruk en Agressie
De resultaten van de inspecties laten zien dat meer dan de 
helft van de geïnspecteerde ziekenhuizen de aanpak van 
werkdruk nog niet op orde hebben. Belangrijkste knelpunten 
waren daarbij:
• geen plan van aanpak of een onvolledig plan van aanpak
• onvoldoende maatregelen om de werkdruk te beheersen
• geen evaluatie van het verbetertraject en de getroffen 

maatregelen

Ziekenhuizen zijn al enkele jaren bezig om agressie en 
geweld aan te pakken. Een deel van de ziekenhuizen doet dit 
met het project Veilige Zorg. Andere ziekenhuizen werken 
met maatregelen van Veilige Publieke Taak (VPT). 
De resultaten van de inspecties laten zien dat desondanks 
bijna 80% van de ziekenhuizen de aanpak van agressie en 
geweld nog onvoldoende heeft uitgewerkt. De belangrijkste 
zaken die daarbij opvielen:
• onvoldoende voorlichting en training van medewerkers
• de analyse van incidenten was niet op orde
• geen evaluatie van het gevoerde beleid en de toegepaste 

maatregelen

Arbeidstijden
Het is voor de derde keer op een rij dat de Inspectie SZW de 
arbeids- en rusttijden van arts-assistenten controleert in 
ziekenhuizen.
• In 2007/2008 zijn 33 ziekenhuizen geïnspecteerd. Toen 

hadden 26 ziekenhuizen structurele overtredingen. Niet 
alleen was er geen goede registratie van de gewerkte uren, 
maar ook heerste er een cultuur dat de lange werkdagen 
voor arts-assistenten erbij hoorden.

• In 2010 zijn 40 ziekenhuizen geïnspecteerd. Dat waren alle 
26 ziekenhuizen waar in 2007/en 2008 overtredingen zijn 
geconstateerd aangevuld met de overige academische 
ziekenhuizen en enkele nieuwe ziekenhuizen. 
De inspecteur onderzocht niet alleen de daadwerkelijk 
gewerkte uren van de arts-assistenten, maar ook het 
arbeidstijdenbeleid voor deze doelgroep. Bij 27 van deze 
ziekenhuizen trof de Inspectie geen of slechts incidentele 
overtredingen aan. Zij maakten al bovengenoemde 
cultuuromslag. Bij 13 van de ziekenhuizen was er sprake 
van recidive en structurele overtredingen en was het 
arbeidstijdenbeleid nog niet in orde.

• In 2014 zijn deze 13 ziekenhuizen opnieuw geïnspecteerd. 
Bij 5 ziekenhuizen was er nog sprake van incidentele 
overtredingen. Bij één ziekenhuis is nu nog sprake van 
structurele overtredingen en is voor de tweede keer een 
boete aangezegd. Bij dit ziekenhuis controleert de 
Inspectie SZW in 2015 opnieuw de roosters van arts-
assistenten en het arbeidstijdenbeleid van het ziekenhuis.

• De Inspectie SZW heeft de afgelopen jaren regelmatig de 
uitkomsten van de inspecties en de gewenste situatie 
besproken met sociale partners. Zij hebben zich ingezet 
om de instellingen en arts-assistenten te ondersteunen om 
te komen tot goede arbeids- en rusttijden.

Biologische agentia: veilige naaldsystemen
Werkgevers en werknemers in de zorgsector hebben in 
Europees verband het initiatief genomen om prikaccidenten 
aan te pakken. Dat heeft geleid tot een Europese richtlijn die 
werkgevers van alle lidstaten verplicht om hun medewerkers 
te beschermen tegen prikaccidenten. In Nederland is dat 
vertaald in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.97) 
Daarin staat dat:
• veilige naaldsystemen beschikbaar moeten zijn met 

ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme;
• recappen verboden is.

Werkgevers moeten maatregelen nemen om prikaccidenten 
te voorkómen. Dit betekent dat veilige naaldsystemen 
beschikbaar gesteld moeten worden, naast naaldcontainers 
voor de veilige afvoer van scherpe materialen. Uit de 
inspecties blijkt dat 25% van de geïnspecteerde ziekenhuizen 
hier nog onvoldoende gebruik van maakt.

Asielzoekerscentra en opvanghuizen
Van de 11 geïnspecteerde asielzoekerslocaties zijn 5 locaties 
goed op weg. Bij 6 locaties werden meer structurele 
tekortkomingen gevonden. Van de 35 geïnspecteerde 
opvanghuizen zijn 9 instellingen goed op weg. 
Bij 17 opvanghuizen (49%) werden meer structurele 
tekortkomingen gevonden. 

Werkdruk
In de plannen van aanpak van de werkdruk van 
asielzoekerscentra ontbreken concrete maatregelen, 
termijnen voor het oplossen van knelpunten en toewijzing 
van verantwoordelijkheden. In opvanghuizen was de 
implementatie van maatregelen niet in orde en er was nog 
geen evaluatie uitgevoerd van het gevoerde beleid. 

Agressie en geweld
In 2011 heeft de Inspectie SZW bij opvanghuizen en 
asielzoekerscentra geïnspecteerd op agressie en geweld. 
De resultaten van deze inspecties lieten zien dat de aanpak 
van Agressie en geweld in asielzoekerscentra en 
opvanghuizen nog in ontwikkeling was en nog te weinig 
vorm had. De inspecties in 2014 laten zien dat instellingen 
hiermee aan de slag zijn gegaan en inmiddels beleid 
ontwikkeld hebben en plannen van aanpak hebben 
opgesteld. In asielzoekerscentra zijn naast de registratie en 
analyse van incidenten de training van medewerkers en de 
inzet van onervaren medewerkers nog belangrijke 
aandachtspunten. In opvanghuizen is de voorlichting en 
training van medewerkers en de alarmering nog 



onvoldoende uitgewerkt. Naar aanleiding van Kamervragen 
heeft het ministerie van VWS de subsidies voor agressie 
aanpak ook beschikbaar gesteld aan opvanghuizen.

Reacties van sociale partners
Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke 
voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers 
moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of 
geestelijke problemen te krijgen. Werkgever en werknemer 
zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige 
werkplek. De Inspectie SZW heeft daarom de 
inspectieresultaten voor een bestuurlijke reactie voorgelegd 
aan de sociale partners in de sector. Hierbij een samenvatting 
van de reacties.

De bevindingen van Inspectie SZW zijn voor 
werknemersorganisatie FNV Zorg en Welzijn een bevestiging 
van signalen die zij krijgt van leden en ondernemingsraden. 
FNV Zorg en Welzijn ondersteunt haar leden bij de aanpak 
van psychosociale arbeidsbelasting door het aanbieden van 
trainingen, het geven van advies (telefoonlijn) en door het 
maken van paritaire afspraken. Daarnaast zijn in de nieuwe 
cao Ziekenhuizen afspraken gemaakt rond het thema 
flexibiliteit en werkzekerheid. Het terugdringen van 0-uren 
contracten moet leiden tot een meer stabiele 
personeelsbezetting, minder verstoring van roosters en 
daarmee minder psychosociale belasting. Voor de sector 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zet de FNV in 
het sectorplan Welzijn 2015 in op het terugdringen van de 
werkdruk.

De werkgevers in de ziekenhuisbranche (NFU en NVZ) 
benadrukken goede arbeidsomstandigheden en een prettig 
werkklimaat van groot belang te vinden. Om hier uitvoering 
aan te geven vindt regelmatig afstemming plaats tussen 
ziekenhuizen en umc’s onderling en met de 
werknemersorganisaties. Fundamentele ontwikkelingen in 
de zorg kunnen het werkplezier en de motivatie van 
werknemers negatief beïnvloeden. Om medewerkers te 
ondersteunen hebben sociale partners in de zorgbranche in 
2015 het programma ‘Met plezier in de zorg’ geïnitieerd. 
Een programma gericht op het terugdringen van 
ziekmakende werkdruk en werkstress. Daarnaast werken 
sociale partners in de zorg samen met het ministerie van VWS 
aan het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ om agressie en 
geweld in de sector aan te pakken. Daarbij worden in 
regionale bijeenkomsten goede voorbeelden met elkaar 
gedeeld. In de voorgenomen campagne bewust en veilig 
werken, die gekoppeld is aan de arbocatalogus, wordt het 
werken met veilige naaldsystemen een specifiek 
aandachtspunt.

De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) 
herkent de constatering dat hoge werkdruk en lange 
arbeidstijden in ziekenhuizen nog steeds voorkomen. 

Dit thema zal komende jaren speerpunt zijn in de activiteiten 
van de LAD in ondermeer cao-onderhandelingen, 
verbetering van bewustwording en training van leden.

De MOgroep, de brancheorganisatie voor Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, ziet verbeteringen in de 
bevindingen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werd 
geconfronteerd met een grote toename van locaties en 
medewerkers waardoor het aanpakken van knelpunten, zo 
het lijkt, minder aandacht heeft gekregen.

De Federatie Opvang constateert dat de doelgroep die 
aanspraak maakt of een beroep doet op opvang complexer 
wordt. En de Federatie onderkent de risico’s van 
psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers en wil graag 
inzetten op verbetering van de situatie. Verdieping van de 
uitkomsten en nader inzicht in de factoren kan een goede 
aanpak ondersteunen. Daarbij vindt zij ook de rol van 
gemeente als toezichthouder en verantwoordelijk inkoper 
van zorg en ondersteuning van belang.

Vervolg
Het ministerie van SZW ziet de aanpak van psychosociale 
arbeidsbelasting als een van de grote uitdagingen voor de 
komende periode. Preventie van uitval door ziekte in 
verband met PSA levert een belangrijke bijdrage aan de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom besteedt 
het ministerie van SZW samen met de Inspectie SZW extra 
aandacht aan de aanpak van PSA. PSA is als arbeidsrisico 
opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom 
primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan.

Aandacht voor PSA blijft in de sector Zorg en Welzijn 
noodzakelijk. Veranderingen in de sector zorgen voor 
toename van de zorgzwaarte, daarnaast krijgen zorgverleners 
tijdens het verlenen van zorg steeds vaker te maken met 
verschillende vormen van agressie. 2015 is het laatste jaar van 
de eerste sectoraanpak in de sector Zorg en Welzijn. In dit 
jaar is er extra aandacht voor de achterblijvers en de borging 
van goed arbobeleid op de belangrijkste risico’s. De Inspectie 
voert in 2015 daarom bij ruim 200 instellingen herinspecties 
uit. Bij deze instellingen werden bij eerdere inspecties 
overtredingen geconstateerd.



Deze factsheet is een uitgave van:

Inspectie SZW
De Inspectie SZW maakt deel uit van het  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
www.inspectieszw.nl/zorg

Landelijk Projectleider
Maria Breas

Landelijk Projectsecretaris
Sandra Spaan

© Rijksoverheid | november 2015 | 89647


