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Inhoud

• Volandis & gevaarlijke stoffen

• Wat geeft de wet aan?

• Waar is behoefte aan?
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Gevaarlijke stoffen

• Wat zijn gevaarlijke stoffen?
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Gevaarlijke stoffen
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Wanneer is een stof gevaarlijk?

• Water vs. Asbest?

17-12-2018 7

www.menti.com
Code: 328670

http://www.menti.com/


Gevaarlijke stoffen

• Er zijn heel veel schadelijke stoffen

• De gevaren zijn niet altijd duidelijk

• Maatregelen zijn daarom lastig…

• …en vragen kennis van de betreffende stof

• Bewustwording
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Volandis en Gevaarlijke stoffen
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Volandis en Gevaarlijke stoffen

• Arbocatalogi
• A-bladen
• Adviezen

• PISA
• Handschoenenwijzer

• (RI&E)
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Wat eist de wet?

• Arbobesluit

• In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zorgt de werkgever voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de werknemer.

• Aan het bepaalde in het eerste lid wordt voldaan indien:
• a. in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, mate en duur van de blootstelling is beoordeeld […]

• 1 In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt, in het kader van artikel 3 van de wet, de 
blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen voorkomen of geminimaliseerd door:
– a. het ontwerp en de organisatie van de arbeidssystemen op de werkplek;
– b. gebruik te maken van adequate arbeidsmiddelen;
– c. gebruik te maken van adequate voorzieningen bij het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden;
– d. het aantal werknemers, dat wordt of kan worden blootgesteld te minimaliseren;
– e. de mate en duur van de blootstelling te minimaliseren;
– f. huidcontact is voorkomen of geminimaliseerd door het dragen van doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen bij mogelijke blootstelling aan een gevaarlijke stof:
– g. oogcontact is voorkomen of geminimaliseerd door het dragen van doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen bij mogelijke blootstelling aan een gevaarlijke stof:
– […]

• 2 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn in overeenstemming met de stand van de wetenschap en techniek
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Wat eist de wet?

• Dus:
– Waaraan worden mijn werknemers blootgesteld?

– Hoeveel (en hoelang) worden mijn werknemers blootgesteld?

– Wat zijn de gevaren voor mijn werknemers?

– Hoe kan ik mijn werknemers daar doeltreffend tegen beschermen?

• Dit geeft nogal wat uitdagingen
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Waaraan worden mijn werknemers blootgesteld?

• Welke materialen en producten gebruiken wij?

• Met welke procesemissie hebben we te maken?
– (en onze (onder-)onderaannemers)?

• Registratie is een wettelijke verplichting maar ook een enorme uitdaging

• Oplossingen uit het werkveld?
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Hoe kan een bedrijf goed registreren?

• Gevaarlijke producten en materialen

• Procesemissies

– Noteer jouw oplossing

– Maak 4 groepen

– Kies per groep een top-2 oplossingen
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Hoeveel worden mijn werknemers blootgesteld?

• Mate en duur van de blootstelling
– Metingen

– Blootstellingsschattingen

– Veilige werkwijzen

• Wat kan een bedrijf zelf?

• Waar is behoefte aan?
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Wat zijn de gevaren voor mijn werknemers?

• Gevaarsinformatie is in principe altijd aanwezig
– Veiligheidsinformatiebladen (VIBs)

• Registreren!

– Sectorinformatie m.b.t. procesemissies
• Arbocatalogi, A-bladen etc.

• Wat is er nodig om goed met een VIB overweg te kunnen?

• Kunnen we dit stapje voor stapje aanpakken?
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Wat is er nodig om goed met een VIB overweg te 
kunnen?

• Schrijf je oplossing op

• Geef je briefje aan je buurman/-vrouw

• Je krijgt een briefje met de oplossing van je buurman/-vrouw

• Voeg toe:
– Hoe kun je dat stap-voor-stap voor elkaar krijgen?

17-12-2018 22



Hoe kan ik mijn werknemers doeltreffend beschermen?

• Beheersmaatregelen
– Veiligheidsinformatiebladen (VIBs)

• Registreren!

– Arbocatalogi, A-bladen etc.

• Hoe krijg je bedrijven zo ver dat ze de arbeidshygiënische strategie 
hanteren?

• Wat hebben jullie nodig vanuit de sector?
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Bedankt voor de 
aandacht!
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