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EENVOUDIG ZOEKEN 

UITGEBREID ZOEKEN 

ZOEKEN VIA ARBOWIJZER 

BLADEREN 

 
 

EENVOUDIG ZOEKEN  
Voer een of meerdere zoekterm(en) in en klik op Zoeken.  

Arbozone doorzoekt standaard de volledige tekst van 
documenten.  

Meerdere zoektermen combineert Arbozone automatisch met 
AND: alle genoemde woorden moeten ergens voorkomen, maar 
niet per sé naast elkaar of in hetzelfde veld.  

Om naar een exacte woordcombinatie te zoeken, kun je dubbele aanhalingstekens “…” gebruiken, 
bijvoorbeeld “fysieke belasting”.  

Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, typ dan zelf OR tussen de zoektermen. 
Bijvoorbeeld: rsi OR kans 

Voor meer zoekmogelijkheden maak gebruik van Uitgebreid zoeken. 

 

 
UITGEBREID ZOEKEN 
In uitgebreid zoeken kun je net als in eenvoudig 
zoeken één of meerdere zoektermen invoeren.  

Daarnaast kun je één of meerdere opties selecteren 
bij Inhoudstype, Steekwoorden en/of 
Praktijkinformatiethema’s. 

Je kunt beide mogelijkheden in combinatie 
gebruiken, maar ook afzonderlijk.  

Klik op Zoeken om de zoekactie te starten. 
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ZOEKEN VIA ARBOWIJZER 
De Arbowijzer is een index waarmee je kunt zoeken naar informatie uit Arbo-informatiebladen en 
artikelen in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Als je niet erg bekend bent met wetteksten is 
dit de handigste manier om de belangrijkste artikelen eenvoudig en snel te vinden. 

Klik op Zoeken via Arbowijzer, voer je zoekterm(en) in en klik op OK. Je krijgt dan een alfabetisch 
overzicht van alle beschikbare verwijzingen. 

 

BLADEREN 
Arbozone is heel systematisch ingedeeld, zodat je makkelijk en snel naar de gewenste informatie kunt 
bladeren.   

Kies een onderdeel uit de menubalk en 
klik op de gewenste informatie.  

 

Bij Praktijkinformatie kun je verder via onderwerpsgroepen naar de Arbo-Informatiebladen gaan, dat zijn 
overzichtelijke, thematische fulltext uitgaven. 

Aan de rechterkant kun je alle Arbo-Informatiebladen ook op volgnummer of alfabetisch op titel opzoeken. 
Als je een Arbo-Informatieblad aanklikt kom je bij de afzonderlijke hoofstukken. 

Bij Arbowetgeving en commentaar kom je via onderwerpen bij de betreffende regelgeving.  
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