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Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: 

3000 mensen overlijden per jaar in Nederland ten gevolge 

van een beroepsziekten en zeker duizenden werkenden 

worden ziek…



Vraag:

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk 
thema bij ons

Ja, staan                     nee, zitten



Vraag:

Wij zijn op de hoogte van de inhoud van de RI&E en 
het Plan van aanpak m.b.t. gevaarlijke stoffen

Ja, staan                     nee, zitten



Vraag:

Wij hebben het register van gevaarlijke stoffen van 
ons bedrijf bekeken

Ja, staan                     nee, zitten



Vraag:

Ik weet wat dit symbool betekend:

Ja, staan                     nee, zitten



Voorbeelden pictogrammen gezondheid

Huidcorrosie 

Ernstig oogletsel

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit

Huidirritatie

Oogirritatie 

Huidsensibilisatie

STOT (éénmalige blootstelling)

Sensibilisatie van de luchtwegen

Mutageen in geslachtscellen

Kankerverwekend

Giftig voor de voortplanting

STOST (éénmalige en herhaalde blootstelling)

Aspiratiegevaar

 

!



Vraag:

Ik geef het goede voorbeeld als het gaat om veilig 
werken met gevaarlijke stoffen

Ja, staan                     nee, zitten



https://hoeveiligwerkjij.nl/


Giftige en schadelijke stoffen, waar hebben we het over? 

Giftige en schadelijke stoffen kunnen op drie manieren het lichaam binnendringen:

1. Via de spijsvertering

2. Via de huid

3. Via de luchtwegen

Maar ook in de bloedbaan. d.m.v. een open wond en daardoor directe opname 

Gezondheidsschade is afhankelijk van:

• Aard van de stof, dosis, frequentie, duur

• Omstandigheden
(zwaar werk, werktijden, leeftijd, persoonskenmerken)

• Combinatie van stoffen (versterking is mogelijk)



Top 10 van beruchte van gevaarlijke stoffen

• Asbest

• Kwarts, Silica

• Dieselrook/ DME

• Hardhoutstof

• Chroom VI

• Arseen

• PAK’s

• Lasrook

• Formaldehyde

• Benzeen



Gevaar: acuut en lange termijn

• Acuut, korte termijn:
– Brand, ontploffing

– Directe vergiftiging ( = acuut toxisch)

– Huid/oogletsel

• Lange termijn (= chronisch toxisch):

– Sluipende ziektes



Acute en chronische vergiftiging

• Acuut toxisch/ Acute vergiftiging 
– Eén aanraking is voldoende

– Direct schadelijk 

– Effect bijvoorbeeld bij:
• Ammoniak  ogen gaan prikkelen en tranen

• Koolmonoxide  reukloos, kleurloos maar dodelijk!

• Chronisch toxisch/ Chronische vergiftiging 
– Pas effect bij langdurige blootstelling

– Bijvoorbeeld bij:
• Zware metalen  zoals lood en cadmium

• Asbest  plaatst zich in de longen

• CMR-stoffen = Carcinogeen, mutageen en reproductietoxisch

Voorbeelden van effecten: kanker, OPS, huideczeem



Hoe herken je een gevaarlijke stof?

Het gevaaretiket:

• De chemische naam van de stof

• Naam en adres van de leverancier

• De gevaarscategorie met het symbool

 





Veiligheidsinformatieblad (VIB) 

• MSDS Material Safety Data Sheets (Amerikaans), SDS Safety Data Sheet 
(Engels)

• Verplichting leverancier gevaarlijke stof 

• Informatie over 
– schadelijkheid van de stof, 

– potentiële gezondheidsrisico's 

– veilige werkprocedures 

– milieumaatregelen bij morsen

– voorzorgsmaatregelen

– geschikte blusmiddelen etc. 

• Verplicht aanwezig

Doe de VIB check: http://www.vib-check.nl/

http://www.vib-check.nl/


Etiketten en VIB’s

Etiketten:

• Leverancier verzorgt etikettering (gevaarsetiket)

• Werkgever zorgt voor etikettering bij ompakking of menging (werkpleketiket)

Veiligheidsinformatieblad (VIB):

• Leverancier levert uitgebreide info over gevaarlijke stof

• 16 verplichte rubrieken (bv. samenstelling, gebruik en opslag, risico’s, EHBO, 
instructies voor verwijdering, effecten voor het milieu) 



Blootstelling aan houtstof

https://www.napofilm.net/nl/napos-films/napo-dust-work/wood-dust-napo-
dust-work

https://www.napofilm.net/nl/napos-films/napo-dust-work/wood-dust-napo-dust-work


Arbowetgeving en gevaarlijke stoffen

• Risico-Inventarisatie en –Evaluatie: risico’s van gevaarlijke stoffen diepgaand 
onderzoeken; inclusief wijze, mate en duur van blootstelling

• De Arbeidshygiënische strategie: STOP

• Houden aan grenswaarden, gesteld door overheid (of leverancier) en zo nodig 
eigen grenswaarden vaststellen

• Verpakkingen etiketteren (met gevaarsaanduiding) volgens Europese 
wetgeving

• Rekening houden met bijzondere groepen

Sterk aanbevolen:

Register Gevaarlijke stoffen met:

•Identiteit van de stof

•Gevaren van de stof

•Wijze, mate en duur van blootstelling

•Afdeling(en) waar de stof voorkomt



Arbeidshygiënische strategie: STOP

Risico van gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk maken door:

1. S= substitutie, gevaarlijke stof vervangen

2. T= technische maatregelen, bijv. ventilatie/afzuiging

3. O= organisatorische maatregelen, beperking in tijd, bijv. taakroulatie

4. P= Persoonlijke beschermingsmiddelen



Voorlichting, onderricht en toezicht

In ieder geval over:

• Werkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen mogelijk is

• Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen

• Veilig omgaan met de gevaarlijke stoffen

• Procedures/werkinstructies

• Signaleren van risico’s

• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Tips
• Leg vast hoe en hoe vaak de voorlichting plaats vindt
• Zorg dat medewerkers etiketten en VIB’s kennen/ 

kunnen lezen en gebruiken
• Gebruik Werkplekinstructiekaarten

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.arbo-apotheek.nl/data/14_TYPE_RISICO/images/gevaarlijk_goed2!updatervar10!0!0!F!.jpg&imgrefurl=http://www.arbo-apotheek.nl/cms/publish/content/showpage.asp%3Fpageid%3D33&usg=__MjkgMohRq7hIzwa2dh22ZX5I7Es=&h=337&w=505&sz=58&hl=nl&start=10&zoom=1&tbnid=IbBBTAqyLMlHhM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=Zd8zT6zLNMKr0QWQvti4Ag&prev=/search%3Fq%3Dblootstelling%2Bgevaarlijk%2Bstoffen%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 

• Maakt onderdeel uit van het RI&E-rapport

• Is op basis van advies van de arbodienst of kerndeskundige

• Individuele rapportage en groepsrapportage



Gevaarlijke stoffenbeleid

• Inventariseren
– RI&E, diepgaand onderzoek gevaarlijke stoffen

• Beoordelen
– Blootstellingsniveau toetsen aan grenswaarden

• Maatregelen nemen
– STOP
– Plan van aanpak

• Borgen
– Veranderingen signaleren (intern en extern)
– Voorlichting en instructie
– Toezicht op veilig werken
– Noodplan voor ongevallen met gevaarlijke stoffen
– PAGO 

Instemmingsrecht OR!



http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=6b37816f702c1c69616318cb0b8be795


Tips OR/VGWM-commissie (1)

• De risico-inventarisatie en –evaluatie en bijbehorend plan van aanpak 
bekijken

• Nagaan of de STOP-methode op de juiste manier wordt gebruikt. Worden 
persoonlijke beschermingsmiddelen niet te gemakkelijk en blijvend ingezet?

• Het register van gevaarlijke stoffen opvragen en bestuderen en vervolgens 
nagaan of op alle afdelingen de risico’s voldoende bekend zijn en er 
voldoende maatregelen zijn genomen



Tips OR/VGWM-commissie (2)

• Onder achterban peilen hoe het staat met hun bekendheid van de 
belangrijkste regels, procedures, toezicht en vragen naar naleving van de 
regels

• Nagaan of stimuleren dat medewerkers die aan risico’s van gevaarlijke stoffen 
blootstaan deelnemen aan de PAGO

• In het jaarlijks gesprek met de bedrijfsarts vragen naar beroepsziekten en 
werkgerelateerd verzuim



Belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen

• https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/werken-met-gevaarlijke-
stoffen

• Download de stoffencheck app: 

• https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2018/04/17/stoffencheck-
gevaarlijke-stoffen-app-voor-werknemers

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/werken-met-gevaarlijke-stoffen
https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2018/04/17/stoffencheck-gevaarlijke-stoffen-app-voor-werknemers

