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Aanpak DME: leren van én met elkaar
In de sector is er veel te doen over het aanpakken van DME. Werkgevers zijn
verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is.
Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt. In de praktijk blijkt
dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan en dat DME een groot en lastig
onderwerp is dat de sector bezighoudt. Veel bedrijven worstelen met dit
vraagstuk dus waarom niet leren van én met elkaar. Wij hebben
praktijkdeskundigen gevraagd naar hun ervaringen in het DME-vraagstuk. 

Lees verder

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1716
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/aanpakken-dme-moeten-of-willen
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/aanpakken-dme-moeten-of-willen


Hoe stofvrij werken tussen de oren ging zitten
Peter Koenders: ‘’In onze RI&E staat het tegengaan van fijnstof sinds een jaar of
vijf bovenaan als punt om aan te werken. Dat gebeurt dan ook. Stofvrij werken is
nu echt iets dat je structureel in je bedrijf kunt verbeteren. De gezondheidsrisico’s
gerelateerd aan fijnstof zijn bekend. Vallen van hoogte is het grootste
veiligheidsrisico in de bouw, maar wanneer je het hebt over gezondheid is dit
fijnstof.’’

Lees verder

 

Steek je kop niet in het zand
Bekijk het verhaal van Henri Willems, ziek geworden door tijdens zijn werk bloot
te zijn gesteld aan schadelijk lasrook. Kun jij je voorstellen hoe het is om de hele
dag aan een slangetje te zitten? Bekijk het aangrijpende verhaal van Henri. Voor

https://www.aannemervak.nl/uitvoering/hoe-stofvrij-werken-tussen-de-oren-ging-zitten/
https://www.aannemervak.nl/uitvoering/hoe-stofvrij-werken-tussen-de-oren-ging-zitten/
https://www.youtube.com/watch?v=ElUT6wa6B2Y


meer informatie en handige tips om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te
voorkomen ga naar: www.volandis.nl/gevaarlijkestoffen

Bekijk video

 

Test of je werkplek invloed heeft op je longen
Met de Werk en Longen check kun je testen of je werkplek invloed heeft op je
longen en zien hoe je jezelf beschermt tegen schadelijke stoffen. Aan de hand
van 6 vragen kun je nagaan of je op het werk wordt blootgesteld aan
(gevaarlijke) stoffen en of dit effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in
risico’s en geeft maatregelen die helpen om blootstelling te voorkomen. 

Check je longen

 

http://www.volandis.nl/gevaarlijkestoffen
https://www.youtube.com/watch?v=ElUT6wa6B2Y
http://www.werklongencheck.nl/
http://www.werklongencheck.nl/
https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen/veiligheidshelden/veiligheidsheld-11-tamara-onos


''Alleen samen kun je zoiets bereiken''
Tamara Onos is arbeidshygiënist en veiligheidskundige: “Als arbeidshygiënist
heb ik te maken met alle denkbare gevaarlijke stoffen. In de bouw hebben
mensen vooral te maken met dieselmotoremissies, kwartsstof en isocyanaten.
Als ik advies geef doe ik dat altijd volgens de STOP-strategie. Hoe dichter bij de
bron je de gevaarlijke stof weg kunt nemen, hoe effectiever dit is en hoe minder
afhankelijk je bent van gedrag.''

Lees verder

 

Neem contact op
Wij beantwoorden graag al je vragen. Bel ons tijdens kantoortijden op

 0341-499 299 of stuur een mail naar info@volandis.nl.
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