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Woord vooraf 

Voor Daemen Milieutechniek B.V is veiligheid een 

belangrijk onderwerp. Tijdens het uitvoeren van 

veldwerkzaamheden in het milieu krijgen we 

regelmatig te maken met werkzaamheden in een 

verontreinigde bodem. Ook worden veldwerkers van 

Daemen Milieutechniek dagelijks blootgesteld aan 

andere risico’s. In dit boekje is mede op basis van de 

geldende wet- en regelgeving een aantal belangrijke 

veiligheidsmaatregelen in het “format” van toolboxen 

beschreven om risico’s in het veld te herkennen, te 

minimaliseren en te voorkomen. Het basisprincipe van 

Daemen Milieutechniek is dat er te allen tijde veilig 

wordt gewerkt. Daemen Milieutechniek hanteert hierbij 

de volgende uitgangspunten:  

 

 Veilig en gezond werken kan altijd! 

 Veiligheid kost tijd! 

 Veilig werken doe je samen! 

 We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en 

onveilige situaties! 

 Veiligheid zit in je, ook buiten werktijd!  

 

Daemen Milieutechniek wil met dit boekje het veilig 

werken in de bedrijfsvoering onderstrepen. 

 

 

 

J.A.L. van Engelen  

Directeur Daemen Milieutechniek 
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Deel 1 

 
Een veilige 

werkomgeving  
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1. De arbeidshygiënische strategie 

De arbeidshygiënische strategie moet worden 

toegepast bij het vaststellen van het veiligheidsniveau 

waarop het werk wordt uitgevoerd. Deze start met het 

inventariseren en analyseren van de risico’s. Daarna 

wordt de omvang van het risico vastgesteld. Voor elk 

risico moet in principe het hoogste niveau van 

veiligheid worden gekozen in deze volgorde: 

1. Bronaanpak (elimineren) 

2. Afscherming (isoleren) 

3. Collectieve bescherming 

4. Individuele bescherming (door bijvoorbeeld gebruik 

van persoonlijke beschermingsmiddelen)  

 

Hier mag alleen van worden afgeweken als er, op 

basis van het redelijkerwijs principe (afweging van 

technische, operationele en economische aspecten) en 

de stand van de techniek, overtuigende argumenten 

zijn. Bij iedere stap naar een lager niveau van 

veiligheid in de arbeidshygiënische strategie moet de 

afweging opnieuw worden gemaakt; gemotiveerd en 

aantoonbaar, getoetst en akkoord bevonden door de 

verantwoordelijke persoon. Zowel de werkgever als de 

werknemer geeft elk binnen zijn eigen rol, taak en 

verantwoordelijkheid, invulling aan deze 

arbeidshygiënische strategie, zoals vastgelegd in de 

Arbeidsomstandighedenwet.   
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2. Last minute risico analyse  

Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte 

risicobeoordeling die wordt uitgevoerd vlak voor 

aanvang van werkzaamheden. Hiermee wordt 

gecontroleerd of alle risico’s zijn onderkend en 

afdoende beheersmaatregelen genomen zijn. Een 

LMRA wordt op ieder moment van elke dag, op de 

werkplek, en altijd direct voor aanvang van 

(risicovolle/gevaarlijke) werkzaamheden uitgevoerd. 

 

2.1 Hoe voer je een LMRA uit? 

Een LMRA wordt in twee stappen doorlopen: 

 

1. Beoordelen van de risico’s 

Welke risico’s zijn bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, 

nóg aanwezig? Vraag je zelf af wat je tijdens het 

uitvoeren van de taak kan overkomen. Wat is het 

potentiële effect en wat is de kans dat dit effect zich 

voordoet? 

 

2. Bepalen van de maatregelen 

Welke maatregelen kunnen worden genomen om de 

nog aanwezige risico’s weg te nemen of aanvaardbaar 

te maken. Voer deze maatregelen, die nodig zijn om 

de nog aanwezige risico’s weg te nemen of 

aanvaardbaar te maken, ook daadwerkelijk uit. Zorg 

dus dat de werkzaamheden veilig kunnen worden 

uitgevoerd.  
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2.2 Voorbeeld (deel) LMRA-kaartje  
 Stap 1: Risico’s beoordelen. 

1a Welke risico’s zijn aanwezig? 

1b Heb ik de juiste kennis/informatie? 

1c Is voldaan aan de nodige voorwaarden? 

 Stap 2: Beheersmaatregelen 

vaststellen die nodig zijn om 

risico’s weg te nemen / 

aanvaardbaar te maken. 

1a Risico’s Ja Nee Beheersmaatregelen 

 Is er struikelgevaar?    

 Is er gevaar voor vallende voorwerpen?    

 Is er kans op elektrocutie?    

 Is er kans op explosie?    

 Is er blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

mogelijk? 

   

 Is knellen en/of stoten mogelijk?    

 Is er gevaar voor milieuvervuiling?    

     

1b Kennis/informatie    

 Ken ik mijn taak?    

 Ken ik mijn vluchtroute?    

 Ken ik de inhoud van de 

werkinstructie/TRA/werkvergunning? 

   

 Weet men waar ik werkzaam ben?    

 Weet ik waar nooddouches, brandblussers en 

de verzamelplaatsen zijn? 

   

     

1c Omstandigheden/voorwaarden    

 Is mijn werkplek opgeruimd?    

 Bieden mijn PBM’s voldoende bescherming?    

 Zijn de weersomstandigheden goed?    

 Is mijn gereedschap in goede conditie?    

 Is mijn werkplek voldoende verlicht?    
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3. Orde en Netheid 

De basis voor een veilige werkomgeving, in 

samenhang met het voorzien in de meest optimale 

arbeidsomstandigheden, wordt gevormd door orde en 

netheid. Een werklocatie waar veiligheid een hoge 

prioriteit krijgt, is vaak snel te herkennen aan de orde 

en netheid die er heerst. Werknemers lopen veel kans 

op verwondingen, doordat men struikelt of valt over 

gereedschappen, restmaterialen, snoeren, e.d.  

De betreffende werknemer wordt dan al snel 

verweten, dat deze niet goed "uit zijn doppen" heeft 

gekeken, terwijl eigenlijk de slordigheid op de 

werkplek de oorzaak is. Een opgeruimde werkplek is 

niet het resultaat van één keer opruimen per week of 

dag, maar is een continu proces waaraan iedereen 

(elke dag weer) zijn steentje moet bijdragen.  

 

3.1 Risico’s 

Door het gebrek aan orde en netheid is er een 

verhoogde kans op: 

 

 Struikelen; 

 Uitglijden/verstappen; 

 Vallen; 

 Stoten. 
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3.2 Maatregelen 

 Gereedschappen, materieel en materialen moeten 

na de werkzaamheden worden schoongemaakt en 

op de juiste plaats worden opgeborgen. 

 Afvalmateriaal moet worden opgeruimd in de 

daarvoor bestemde afvalbakken. 

 Draag het voorgeschreven schoeisel (veelal 

schoenen met profiel en stalen neuzen). 

 Zorg voor een trapsgewijze in- of uitgang van een 

ontgraving en gebruik deze ook. 

 Toegangs- en vluchtwegen, doorgangen, 

uitgangen, trappen, brandblusmiddelen, etc. 

moeten altijd duidelijk zijn en worden 

vrijgehouden. 

 Ruim regelmatig de werklocatie op (zeker na 

beëindiging van de werkzaamheden). 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.incompletemanifesto.be/2011/03/01/orde-netheid-veiligheid/&ei=QEf0VJL4EIzU7AaBkIHoDw&psig=AFQjCNG_1ovKovsE-O57IyPF0Z3b6IFqRg&ust=1425381335279066
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4. Bedrijfshulpverlening (BHV) en 

bedrijfsnoodplan 

Bedrijfshulpverlening is het op een georganiseerde 

manier inzetten van mensen en middelen om een 

noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. Voorbeelden 

van een noodsituatie zijn: 

 

 Arbeidsongeval met persoonlijk letsel. 

 Brand op de werkplek of in de omgeving. 

 Acuut optredende aandoening, zoals een hart- of 

een epilepsieaanval. 

 

4.1 Risico’s  

In het beginsel moet een bedrijf alle risico’s bij de 

bron aanpakken (= wegnemen) of maatregelen nemen 

om de risico’s op een aanvaardbaar niveau te 

brengen. Er zullen altijd restrisico’s overblijven die we 

vooraf niet weg kunnen nemen. Voor die 

(nood)situaties is er een bedrijfshulpverlening 

wenselijk of zelfs noodzakelijk. 

 

4.2 Bedrijfsnoodplan  

Een bedrijfsnoodplan beschrijft maatregelen en 

voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid, voor 

het geval er zich noodsituaties voordoen, om de 

effecten hiervan te beperken en te bestrijden. 

Medewerkers moeten altijd op de hoogte zijn van de 

aanwezige voorzieningen en de meldingsprocedure 

van voorvallen respectievelijk noodsituaties. 
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4.3 Maatregelen 

Informeer bij de opdrachtgever of er interne afspraken 

gemaakt zijn over bedrijfshulpverlening? Zo ja, houd 

je bij calamiteiten aan de regels van de 

opdrachtgever. Indien geen specifieke procedures 

door de opdrachtgever bekend zijn gemaakt, luidt de 

procedure in geval van een ongeval, brand of 

noodsituatie in hoofdlijnen als volgt:  

 Oriënteer je bij aanvang van het werk op de 

vluchtroutes en de eventuele aanduiding daarvan 

en een mogelijk alarmnummer, dat voor de 

werkplek geldt.  

 Stel je op de hoogte van alarmsignalen, brand- en 

reddingsmiddelen, verzamelplaatsen en 

meldingsprocedures.  
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5. Bijna ongevallen 

Een bijna ongeval wordt gekenmerkt door het simpele 

feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd. Om een 

(al dan niet ernstig) ongeval te voorkomen is het een 

morele verplichting van alle medewerkers een bijna 

ongeval (altijd)  te melden. Bijna-ongevallen zijn 

belangrijke leermomenten voor verbetering. 

 

5.1 Een voorbeeld 

Je loopt over een plank een gebouw binnen. Je voet 

glijdt uit. Omdat je vlug bent en je beide handen tot je 

beschikking hebt kun je jezelf ergens aan vastgrijpen 

of je kan je evenwicht vinden waardoor er niets 

ernstigs gebeurt. 

 

Een tweede persoon komt eraan. Hij glijdt uit maar 

zijn reacties zijn wat trager dan van de voorgaande 

persoon. Om te voorkomen dat hij valt, springt hij van 

de plank waardoor er verder niets ernstigs gebeurt. 

Een derde persoon komt eraan. Hij glijdt uit maar zijn 

reacties zijn nog wat trager dan van de voorgaande 

personen. Hij heeft zijn handen vol en valt van die 

zelfde plank en breekt daarbij zijn enkel. De persoon 

is voor enkele weken / maanden uitgeschakeld. Dit 

ongeval was te voorkomen indien de eerste persoon 

de losliggende plank had gemeld of deze plank zelf 

had vastgelegd of -gezet. 

 

Met andere woorden, als je een bijna ongeval of 

gevaarlijke situatie niet meldt ben je zelf onveilig 

bezig. Je neemt in dat geval bewust het risico dat er 

met jou of iemand anders iets kan gebeuren wat 
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voorkomen had kunnen worden door jouw melding of 

actie. Zicht op deze “bijna” ongevallen kan leiden tot 

een vroegtijdige onderkenning van onveilige situaties 

en daarmee een preventieve werking hebben. Een 

recente studie laat zien dat van elke 330 (bijna) 

ongevallen / gevaarlijke situaties van eenzelfde type 

er 300 geen letsel veroorzaken, 29 een klein letsel en 

1 een ernstig letsel veroorzaakt (bij benadering). 

 

Haal daarom niet je schouders op bij een bijna 

ongeval of een gevaarlijke situatie maar handel direct! 

 

5.2 Maatregelen 

Het probleem is dat je nooit weet wanneer een 

ongeval met ernstig letsel zal optreden. Bijna 

ongevallen moeten we daarom beschouwen als 

waarschuwingen. Het is dus belangrijk dat deze 

(schriftelijk) gemeld worden.  

 

Als iedereen op deze waarschuwingen let en melding 

doet, kunnen we trachten de oorzaak te vinden en 

indien mogelijk actie ondernemen. Een toekomstig 

(ernstig) ongeval wordt dan mogelijk voorkomen. 
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Deel 2 

 
Persoonlijke 

beschermings-

middelen  
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6. Werkkleding  

Werkkleding is veelal in de praktijk een beschermende 

kleding, die verstrekt wordt door de werkgever en 

afhankelijk is van de soort werkzaamheden die wordt 

verricht. In situaties waarin de gebruiker door risico’s 

van buitenaf een grotere kans loopt op 

gezondheidsschade of lichamelijk letsel, worden 

strengere (hogere) eisen gesteld aan de 

beschermingsfactor van het desbetreffende 

kledingstuk. Let op: “Zorg dat de werk- en 

onderkleding altijd is afgestemd op de soort 

werkzaamheden”. In hoofdzaak gaat het om de 

volgende soorten gevaren van buitenaf:  

 

 Mechanisch: Gegrepen worden door bewegende of 

rondvliegende deeltjes. 

 Thermisch: Extreem koude of warme 

omstandigheden. 

 Elektrisch: Werken onder spanning 

 Besmetting: Werken met radioactieve stoffen of 

micro-organismen. 

 

6.1 Beschermingsfactor  

Om het lichaam te beschermen tegen bovenstaande 

gevaren, dient in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie 

de beschermingsfactor van de beschermende kleding 

te zijn vastgesteld. Dit is immers per bedrijf / activiteit 

anders. De beschermingsfactor is met een cijfer op elk 

kledingstuk aangegeven. Het cijfer hangt af van de 

resultaten van het type onderzoek in de categorie 

waarin de kleding is beoordeeld. 
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6.2 Aanschaf 

Een van de belangrijkste elementen van werkkleding 

is het materiaal. Bij de aanschaf van werkkleding dien 

je eerst onderstaande vragen te beantwoorden, voor 

je tot de aanschaf over gaat:  

 

 In wat voor werkomgeving wordt de kleding 

gedragen? 

 In welke mate is de kleding aan slijtage 

onderhevig? 

 Hoe zit het met het wassen, gebeurt dat industrieel 

of thuis?  

 Hoe voelt de kleding aan en ademt de stof wel 

genoeg? 

 

Het is van belang om bij de keuze van beschermende 

kleding alle factoren te overwegen die in de praktijk 

mogelijk van invloed kunnen zijn op de bescherming 

die moet worden geboden. Belangrijk: Als het 

personeel betrokken wordt in de keuze van aanschaf 

voor werkkleding, wordt er meer draagvlak gecreëerd, 

zodat er veiliger en efficiënter kan worden gewerkt. 

 

Het is van belang dat de medewerkers beschikken 

over bedrijfskleding in de juiste maat. Kleding die 

groot is of juist te klein is, werkt belemmerend en kan 

zelfs onveilig zijn. Daarnaast is het belangrijk dat 

iedereen over bedrijfskleding beschikt met dezelfde 

uitstraling! 
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6.3 Gebruik en onderhoud 

Standaard werkkleding (bijv. de overall) moet 

gemiddeld 1 keer per week worden gereinigd, 

afhankelijk van de vervuiling (8-urige werkdag). Bij 

overmatig transpireren, nat of vuil werk zal de overall 

meerdere keren per week gereinigd moeten worden. 

In de praktijk wordt uitgegaan van wekelijkse 

reiniging en worden gemiddeld circa 3 overalls aan 

medewerkers verstrekt: 1 in gebruik, 1 voor de 

reiniging en 1 in de kast. Op deze wijze beschikken 

werknemers altijd over een schone overall. 

 

6.4 Zichtbaarheidskleding 

Wanneer zichtbaarheidskleding (fluorescerende 

veiligheidskleding) vuil wordt, vermindert de 

attentiewaarde zeer snel.  

Zichtbaarheid kleding moet daarom regelmatig worden 

gereinigd, maar ook weer niet te vaak, omdat dit 

slecht is voor het fluorescerende materiaal. Volg altijd 

de instructies van de fabrikant.  
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7. Oog- en gezichtsbescherming 

De ogen zijn waardevolle, maar ook kwetsbare 

zintuigen. Ze zijn onmisbaar bij het merendeel van 

onze werkzaamheden en dienen dan ook goed 

beschermd te worden. Er hoeft  namelijk maar weinig 

te gebeuren of……… “We lopen een oogbeschadiging 

op door rondvliegende of weg spattende deeltjes” 

 

7.1 Verschillende soorten oogbeschermers 

Er zijn verschillende soorten oog- en 

gezichtsbeschermers: 

 

 De veiligheidsbril  

De veiligheidsbril is de meest gebruikte soort 

oogbescherming en waarschijnlijk ook de bekendste. 

Het is een bril met een montuur vervaardigd van 

onbrandbaar materiaal en met glazen van gehard glas 

of kunststof.  “Gehard glas is 6 tot 7 keer zo sterk als 

gewoon glas”. De meeste veiligheidsbrillen zijn 

voorzien van zijkleppen die het oog beschermen tegen 

materiaal dat zijdelings aan komt vliegen. Het is 

mogelijk om een veiligheidsbril op sterkte te krijgen. 

 

De ruimzichtbril  

Voor speciale toepassingen, zoals het verwerken en 

overschenken van vloeistoffen is het vereist dat de 

ogen goed worden afgeschermd door een 

ruimzichtbril. De ruimzichtbril kun je vergelijken met 

een skibril en is voorzien van een elastische 

hoofdband. De ruimzichtbril wordt ook gebruikt bij 

werkzaamheden waar veel stof bij vrijkomt, zoals 

slijpen, hakken en boren. “Het voordeel van een 
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ruimzichtbril is dat deze over een normale bril kan 

worden gedragen en dat de bril beter dan een 

veiligheidsbril beschermt tegen spatten”. 

 

Het gelaatscherm  

Het gelaatscherm is een doorzichtige kap van 

polycarbonaat. Het gelaatscherm beschermt het 

gezicht tegen stof en gevaarlijke stoffen. Het 

gelaatscherm is erg geschikt voor werkzaamheden 

boven het hoofd of voor slijpen in een besloten ruimte. 

“Bij het werken met een hogedrukreiniger en met 

zuren is een gelaatscherm verplicht”. 

 

De lasbril en laskap 

De lasbril wordt gebruikt tijdens het lassen met gas. 

De donkere ruit van de bril is opklapbaar en onder de 

ruit zit een tweede ruit van gehard glas, die 

bescherming biedt tegen metaalsplinters. Een lasbril 

mag niet worden gebruikt bij elektrisch lassen. “De 

lasbril beschermt alleen tegen licht en warmte en niet 

tegen ultraviolette straling”. De laskap beschermt wel 

tegen ultraviolette straling. Ze beschermen het hele 

gezicht, omdat die straling ook de huid kan 

beschadigen.  
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7.2 Onderhoud en gebruik 

Wanneer brillen even worden weggelegd dan dient dit 

altijd met de glazen naar boven te gebeuren. Indien 

de brillen langere tijd niet gebruikt worden, dan 

worden zij in een passende koker of etui bewaard. Bij 

het schoonmaken van de brillen en kappen moet 

gecontroleerd worden of alle beweegbare delen nog 

soepel lopen. De glazen moeten met de hand 

(eventueel met zeepsop) worden schoongemaakt en 

gedroogd met een zachte doek. 

Een veiligheidsbril is versleten als er een gele 

verkleuring van de glazen is opgetreden, als de bril 

minder doorzichtig is geworden door krassen en/of als 

het montuur onherstelbaar is beschadigd. Neem in 

zo’n geval contact op met de direct leidinggevende en 

vraag om een nieuwe bril. 

 

7.3 Wat te doen bij oogbeschadiging  

Mocht je toch iets in je oog krijgen, dan moet er direct 

actie ondernomen worden. “Zeker bij metaaldeeltjes 

geldt dat naar mate het deeltje langer in het oog zit, 

de schade groter wordt. Het metaaldeeltje gaat 

roesten en het oog kan gaan ontsteken”.  

Een eerste handeling is het getroffen oog uitspoelen 

met de oogdouche. Daarna moet je voor alle 

zekerheid naar de eerste hulp van het ziekenhuis, 

waar ze precies weten hoe ze dit soort ongelukken 

moeten oplossen. Zij beschikken over de juiste 

middelen (gereedschap) om splintertjes en dergelijke 

uit het oog te verwijderen. 
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8. Gehoorbescherming  

Een van de belangrijkste persoonlijke 

beschermingsmiddelen, die men vaak vergeet te 

dragen, is de gehoorbeschermer. Door middel van het 

pictogram “Gehoorbescherming verplicht” dient de 

werkgever aan te geven dat er gehoorbescherming 

gedragen dient te worden. Vaak is de geluidsbelasting 

niet altijd aanwezig, waardoor men het (te) veel 

moeite vindt om de gehoorbeschermer te pakken en 

te gebruiken.  

 

8.1 Blootstelling  

Wanneer het oor langdurig wordt blootgesteld aan 

geluiden sterker dan 80 dB(A) (of kortere tijd aan nog 

sterkere geluiden) treedt lawaaibeschadiging op. Na 

lange tijd treedt geen volledig herstel op. Het gehoor 

wordt namelijk aangetast in het hoge tonen gebied. 

Dit betekent dat: “Iemand die lange tijd aan hoge 

geluidssterkten wordt blootgesteld, wordt 

slechthorend voor hoge tonen, ook al bestaat het 

storende geluid uit componenten met hoge en lage 

frequenties”. 

 

8.2 Maatregelen  

Gehoorbeschermingsmiddelen zijn onderverdeeld in:  

1. Inwendige gehoorbescherming; 

- Oor plugjes of -dopjes demping 10 - 15 dB(A) 

2. Individueel aangepaste gehoorbescherming; 

-  Autoplastieken demping 10 - 35 dB(A) 

3. Uitwendige gehoorbescherming; 

- Oorkappen demping 10 - 38 dB(A)  
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Deel 3 

 
Risico’s en 

werken in het 

veld   
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9. Fysieke risico’s  

Werknemers die op hun werk regelmatig voorwerpen 

moeten tillen, duwen of trekken – ook als deze op 

wielen staan – moeten daarvoor veel kracht zetten. 

Tillen is erg belastend voor het lichaam, zeker als het 

vaak gedaan wordt. De kans op rugklachten is 1,5 

maal zo groot voor iemand die elke dag tilt dan voor 

iemand die in het werk niet hoeft te tillen. De 

belangrijkste gezondheidsrisico’s voor veldwerkers zijn 

vaak afkomstig uit de volgende vormen van fysieke 

belasting: 

 tillen en dragen;   

  duwen en trekken; 

  energetische belasting. 

 

9.1 Maatregelen 

 Verplaats gewichten zwaarder dan 23 kg niet 

(alleen). 

 Maak gebruik van hulpmiddelen, zoals een 

kruiwagen, om gereedschappen in het veld te 

krijgen of juist vondsten e.d. uit het veld te halen. 

 Til gezamenlijk zware voorwerpen (tot maximaal 

40 kg met 2 personen). 

 Til en verplaats zwaardere voorwerpen indien 

mogelijk mechanisch en met hulpmiddelen. 

 Wissel werk en houding af. 

 Rouleer taken om afwisseling te krijgen in je 

houding. 

 Geef tijdig aan als het werk te zwaar wordt en 

vraag om maatregelen. 

 Duwen heeft de voorkeur boven trekken. 
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10. Alleen werken 

Over het algemeen geldt dat niemand behoort te 

werken onder omstandigheden waarbij hulp in geval 

van nood niet direct beschikbaar is. Alleen werken is 

gedefinieerd als het uitvoeren van werk door iemand, 

die zich onafgebroken gedurende geruime tijd, 

hoorbaar en zichtbaar buiten bereik van een andere 

persoon bevindt die helpend kan optreden. Dus: “Als 

twee mensen samenwerken en precies dezelfde 

risico’s lopen, is er ook sprake van alleenwerk”. Het is 

verboden om de volgende werkzaamheden alleen uit 

te voeren:  

 

 Werken in besloten ruimten. 

 Werkzaamheden aan open spanningen en 

hoogspanningsinstallaties. 

 Werken in ruimten met gasblusinstallaties. 

 Werken in koel- en vriesruimten. 

 

10.1 Risico’s  

 Graafwerkzaamheden waarbij risico op instorting 

of bedelving bestaat.  

 Kans op vallende voorwerpen, zoals tijdens bouw, 

verbouw en opslag. 

 Kans op vrijkomen van gevaarlijke gassen, 

bijvoorbeeld in riolen, (wel)putten, laboratoria of 

bij de opslag- en afvoer van chemicaliën. 

 Kans op uitglijden, stoten of vallen zoals bij 

bordessen, trappen of (loop)paden met valgevaar. 
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10.2 Maatregelen 

Enkele voorbeelden van maatregelen die genomen 

dienen te worden als u alleen werkt, zijn: 

 Geef aan een collega of opdrachtgever door op 

welke tijd en plaats je de werkzaamheden zult 

uitvoeren. 

 Maak vaste afspraken voor een regelmatige 

controle. 

 Maak gebruik van communicatiemiddelen, zoals 

een portofoon, intercom of mobiele telefoon. 

 Maak eventueel gebruik van een bewegingsmelder. 

 Controleer de communicatiemiddelen elke keer 

voor gebruik. 

 Voer daar waar mogelijk de werkzaamheden uit 

binnen het waarnemingsvermogen van een tweede 

persoon. 

 Draag en gebruik de benodigde persoonlijke 

beschermingsmiddelen op een juiste manier. 

 Zorg altijd voor vrije toegankelijke vluchtwegen en 

zorg ervoor dat sleutels en andere hulpmiddelen 

zichtbaar binnen handbereik zijn. 
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11. Snijwonden 

Snijwonden zijn een veel voorkomend letsel. Daarom 

wordt in deze paragraaf ingegaan op de manier 

waarop er met snijwonden moet worden omgegaan en 

hoe het optreden van snijwonden kan worden 

voorkomen. Uiteraard is de aanwezigheid van een 

(goede en volledige) EHBO-koffer in de buurt van de 

werkzaamheden belangrijk, zodat indien nodig de 

snijwond snel kan worden behandeld.  

 

11.1 De ernst van de snijwond 

De ernst van de snijwond hangt af van de diepte en de 

lengte van de snee, de aard van de bloeding (aderlijk 

en/of slagaderlijk), de mate van ruwheid van het 

veroorzakende object, de mate van vervuiling en de 

druk waarmee de huid er mee in aanraking komt 

(stoten). Let op! Diepe snijwonden (veroorzaakt door 

lange, dunne, scherpe objecten, zoals spijkers of een 

mes, kunnen bedrieglijk zijn, omdat de wond vaak aan 

de oppervlakte klein is, terwijl er wel ernstige schade 

aan onderliggende weefsels kan zijn. 
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11.2 Het behandelen van de snijwond 

Vooral bij diepere snijwonden is het schoonmaken van 

de wond van groot belang om zo infectierisico te 

minimaliseren. Spoel de wond goed door met 

stromend lauw kraanwater en als er geen water bij de 

hand is, laat de wond dan even goed doorbloeden. 

Desinfecteer de wond met een ontsmettingsmiddel, 

jodium of honinggel.  

 

Dek een oppervlakkige snijwond bij voorkeur af met 

een niet verklevend wondkompres om te voorkomen 

dat het verband aan de wond kleeft en er zo bij een 

verbandwissel nieuw gevormd weefsel wordt 

losgetrokken. Door eerst wat honinggel op de wond 

aan te brengen wordt verkleving voorkomen en het 

gevaar op infectie geminimaliseerd. Gebruik bij 

wijkende wondranden zwaluwstaartjes of reepjes 

smalle hechtpleister om deze naar elkaar toe te 

krijgen voor een mooiere wondgenezing. 

 

Een geschikte wondbedekker is bijvoorbeeld ook een 

zalfkompres, afgedekt met een ‘nonwoven’ kompres. 

Ook kan direct op de wond een niet verklevend 

kompres geplaatst worden. Het wondkompres wordt 

vastgezet met een hechtpleister en kan extra 

gefixeerd worden met een windsel om verschuiven te 

voorkomen. Een snelle mogelijkheid is een kant-en-

klare eilandpleister waarbij gelet moet worden op de 

juiste maat wondkussen, zodat de wond volledig 

afgedekt wordt. 
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11.3 Maatregelen 

 Leg bij een diepe, flink bloedende snijwond een 

wonddrukverband aan om het bloeden te stelpen 

en leg het aangedane lichaamsdeel omhoog. 

 Verwissel het verband dagelijks. 

 Inspecteer de wond op ontstekingsverschijnselen 

zoals roodheid, warmte, zwelling, pijn en 

functieverlies. Raadpleeg de huisarts bij koorts of 

als de wond gaat infecteren. 

 Raadpleeg een arts of eerste hulp bij een diepe of 

grote snijwond, bij flink bloedverlies of als de 

wondranden ver uit elkaar staan. De wond moet 

dan binnen 4 uur gehecht worden. 

 Als de gewonde de laatste 5 jaar geen 

tetanusvaccinatie heeft gehad, en er is sprake van 

straatvuil in de wond, is het aan te bevelen een 

tetanusvaccinatie bij bijvoorbeeld de huisarts te 

halen. 
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12 Brandwonden 

We kennen de volgende indeling voor brandwonden:  

 

1. Eerstegraads brandwonden;  

2. Tweedegraads brandwonden; 

3. Derdegraads brandwonden. 

 

Bij eerstegraads brandwonden is er sprake van 

“Lichte’’ verbranding waarbij veelal geen blijvend 

letsel optreed (als er tenminste geen complicaties 

optreden) terwijl derdegraads brandwonden meestal 

resulteren in blijvend letsel. Vergist u zich echter niet; 

ook een eerstegraads verbranding is een wond! Door 

snel en adequaat te handelen kunnen we de negatieve 

gevolgen van brandwonden zoveel mogelijk beperken. 

 

12.1 Herkennen en behandelen  

Eerstegraads brandwonden: 

 Herkenbaar aan een rode, licht gezwollen en 

pijnlijke huid. 

 Behandelen door te koelen;  laat rustig gedurende 

minimaal 10 minuten lauw (leiding) water over de 

verbrande plek vloeien. 

 

LET OP! Gebruik hierbij geen te koud water want dat 

kan mogelijk leiden tot onderkoeling. Is er geen 

leidingwater of ander schoon water aanwezig, dan 

toch koelen. Het is van groot belang dat de hitte en 

energie kunnen worden afgevoerd. 
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Tweedegraads brandwonden: 

 Herkenbaar aan een rode, licht gezwollen en 

pijnlijke huid waarbij zich meestal ook al blaren 

vertonen. 

 Behandelen door te koelen;  laat rustig gedurende 

minimaal 10 minuten lauw (leiding) water over de 

verbrande plek vloeien. 

 

Na het koelen moeten de wonden afgedekt worden 

met schoon verband of een schone doek.  

Metallineverband is hiervoor het meest geschikt (TIP: 

controleer of een schone doek aanwezig is). Het 

afdekken van de wond is zeer belangrijk om 

uitbreiding of besmetting en infectie van de wonden te 

voorkomen. 

 

LET OP! Laat blaren altijd intact. Smeer niets op de 

wonden – zelfs geen brandzalf.  

 

Derdegraads brandwonden: 

 Herkenbaar aan een typische grauwwitte (gekookt) 

of zwarte (verkoolde) huid. De huid is niet soepel 

meer en de plek zelf is gevoelloos. De omgeving 

van de wond is echter wel pijnlijk. 

 Behandelen door te koelen;  laat rustig gedurende 

minimaal 10 minuten lauw (leiding) water over de 

verbrande plek vloeien. 

 

Na het koelen moeten de wonden afgedekt worden 

met schoon verband of een schone doek. 
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Het afdekken van de wond is zeer belangrijk omdat 

uitbreiding of besmetting en infectie van de wonden 

voorkomt. 

 

LET OP! Ga geen kleding die vastzit aan de verbrande 

huid verwijderen! Laat deze zitten en houd de kleding 

nat. 

 

12.2 Schakel altijd professionele hulp in bij: 

 Tweede- en / of derdegraads brandwonden; 

 Bij brandwonden aan gezicht, gewrichten, handen,  

voeten of in de schaamstreek; 

 Bij inademing van hete lucht of rookgassen; 

 Verbranding door chemische stoffen of elektriciteit. 

 

 

 

 
 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.betadine.nl/sites/betadine.nl/files/images/Kraan_met_klok.jpg&imgrefurl=http://www.betadine.nl/brandwonden&h=774&w=762&tbnid=lpVzLYaL8WyTXM:&zoom=1&docid=CAq-idjEJKhL7M&ei=wYI1U7GpHsWGywPk_IGoAg&tbm=isch&ved=0CLACEIQcMD4&iact=rc&dur=241&page=2&start=33&ndsp=43
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13. Bestrijding van een beginnende brand 

Voor brandende vaste stoffen of vloeistoffen zijn 

sproeischuimblussers zeer geschikt. Het gebruik van 

dit soort blussers (ook bij elektriciteitsbranden tot 

1000 volt) is veilig en effectief. Tevens beperkt dit 

blusmiddel de restschade. 

 

Bluspoeders zijn in veel binnen situaties ongeschikt 

omdat het poeder vaak veel restschade veroorzaakt 

aan elektronische apparatuur. Dit blijft achter in de 

apparaten/materialen en trekt vocht aan. Wel zijn 

poederblussers geschikt voor vele soorten branden in 

overige situaties, mede vanwege het grote blussend 

vermogen. 

 

13.1 Blustechniek 

Voor een juiste blustechniek is het van belang dat 

vaste-stofbranden altijd stootsgewijs worden geblust. 

Gas- en vloeistofbranden moeten worden geblust  

door permanent te spuiten. Men moet na het blussen 

altijd achterwaarts weglopen van een gebluste brand. 

Nevenstaande figuur geeft aanwijzingen voor het 

gebruik van kleine blusmiddelen.  
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14. Bliksem 

Tijdens onze werkzaamheden in de buitenlucht kunnen 

we te maken krijgen met de gevaren van onweer. 

Onweer gaat gepaard met donder en bliksem. Per jaar 

telt Nederland gemiddeld zo’n 100 dagen met onweer. 

Elk jaar worden door het KNMI in Nederland ongeveer 

250.000 bliksemontladingen gemeten. Eén op de twee 

miljoen mensen per jaar wordt getroffen door een 

bliksem. 

 

14.1 Op tijd stoppen met werken 

Het allerbelangrijkste wat je moet doen als onweer 

nadert, is op tijd stopen met werken en op zoek gaan 

naar een veilige schuilplaats. Een vuistregel die je 

daarbij kan hanteren is de ‘tien seconden regel’. Met 

deze regel kun je inschatten wanneer je gevaar loopt 

door een bliksemstraal te worden getroffen. Onweer 

op afstand is te herkennen aan gerommel. Dat is hét 

moment om preventieve maatregelen te treffen. Zie je 

ook bliksemflitsen dan komt het onweer jouw kant op. 

Tel in dat geval het aantal seconden vanaf het 

moment dat je de lichtflits waarneemt tot het moment 

waarop het geluid van de donder je bereikt. Is dat 

binnen 10 seconden dan is de afstand tussen jou en 

de onweersbui ca. 3  kilometer. Je stopt dan meteen 

je werkzaamheden en zoekt een veilige schuilplaats 

op. Hoe snel het onweer je bereikt is onder andere 

afhankelijk van de windrichting. Is de tijdsspanne 

tussen flits en donder korter dan 3 seconden dan zit je 

midden in de onweersbui. 
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14.2 Maatregelen 

 Blijf niet als groep bij elkaar, maar verspreid je.  

 Vermijd hoge punten in de omgeving. 

 Maak je zo klein mogelijk door te hurken. Sla je 

armen om je knieën. Zet je voeten zo dicht 

mogelijk naast elkaar en houd je hoofd omlaag. 

Alleen je voeten hebben nu verbinding met de 

bodem. In feite is het doel te zorgen dat jij niet het 

hoogste punt bent in het veld. 

 Vermijd paraplu’s, bomen en hoge punten.  

 Bevind je je in een bos, op het moment dat het 

onweer losbreekt, blijf daar dan. Vermijd de rand 

van het bos. Blijf in het open veld, uit de buurt van 

bomenrijen. Ben je onderweg op fiets of motor, 

stap dan altijd af. Kies voor hurkzit. Blijf ca. 3 

meter, van metalen hekken, lichtmasten, 

graafmachines en dergelijke. Is de afstand te klein 

dan bestaat de kans dat de bliksem naar je toe 

wordt geleid. 

In feite is ook hier het doel te zorgen dat jij niet 

het hoogste punt bent in het veld. 
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15. Veilig werken langs de weg 

Bij het werken aan of bij wegen ontstaan allerlei 

risico’s  door het verkeer. Wat hierbij ook 

meegenomen dient te worden, zijn de risico’s die 

ontstaan bij het laden en lossen, ook al ben je in een 

woning aan het werk. Houd rekening met agressief 

weggedrag van andere weggebruikers.  

 

15.1 Risico’s 

 Niet tijdig gezien worden.  

 Inrijden op geparkeerde auto’s langs de weg. 

 Door het parkeren van de auto’s ontstaan 

onoverzichtelijke situaties. 

 

15.2 Voorzorgsmaatregelen 

Voordat het werk aan de weg kan worden uitgevoerd, 

dient men eerst toestemming te hebben van de 

verantwoordelijke wegbeheerder. Tevens dient er 

vooraf contact te zijn opgenomen met de politie, als er 

verkeersbelemmerende maatregelen getroffen dienen 

te troffen of als de weg (gedeeltelijk) afgezet moet 

worden.  

 

De verkeersborden die gebruikt worden dienen te 

voldoen aan het RVV (Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens). Wegafzettingen, afvalhopen, 

grondhopen en andere obstakels die ‘s avonds en/of ’s 

nachts aanwezig blijven, moeten voor alle 

verkeersdeelnemers goed zichtbaar zijn. De 

bebakening en borden dienen van retro-reflecterend 

materiaal te zijn voorzien. Daarnaast is het verplicht 

signaalverlichting aan te brengen.  



Daemen Milieutechniek B.V.  Hoe wij werken  versie 1 augustus 2016 
……………………………….................................      ……………………………………………………………… 

 

37 
……………………………….................................      ……………………………………………………………… 

Zorg dat de aangebrachte wegafzettingen of 

verkeersaanduidingen duidelijk zijn. Hanteer  hierbij 

de volgende regels: 

 Als de situatie wijzigt, dienen de afzettingen aan 

de nieuwe situatie te worden aangepast. 

 Zorg dat eventuele sleuven en putten langs de 

openbare weg bij het verlaten van de werkplek 

altijd dicht liggen, zijn afgeschermd en op 

adequate wijze gemarkeerd. 

 Tijdens werkzaamheden langs de weg is het 

dragen van een veiligheidsvest verplicht. 

 

15.3 Tips voor veilig werken langs de weg 

1) Draag altijd een schoon verkeersvest. 

2) Hoogte borden: binnen de bebouwde kom 2,20 m, 

tenzij buiten pad of trottoir, echter minimaal 1,20 m. 

Buiten de bebouwde kom 1,20 m. 

3) Afzettingen dienen van buiten naar binnen te 

worden geplaatst. 

4) Afzettingen dienen van binnen naar buiten te 

worden opgeruimd. 

5) Neem altijd 60 cm vrije ruimte tussen het werkvak 

en de wegafzetting. 

6) Gebruik altijd goed onderhouden afzetmateriaal, 

uitgevoerd in  retro-reflecterende klasse II. 

7) Plaats alle borden conform de CROW 96b. 

8) Parkeer uw voertuig zo veilig mogelijk. 

9) Veiligheid in het verkeer is een kwestie van zien en 

gezien worden. 
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16. Graven bij kabels, leidingen en buizen 

Graafwerkzaamheden kunnen kabels, leidingen en 

buizen in de grond beschadigen. Dit kan een 

gevaarlijke situatie opleveren voor de machinist, de 

grondwerker en de directe omgeving. In de Wet 

informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken 

(WION), ook wel de Grondroerdersregeling genoemd, 

zijn verplichte regels opgenomen om graafschade te 

voorkomen. 

 

16.1 Maatregelen 

 Pas voordat het werk begint, de zes 

graafcoderegels toe (zie volgende paragraaf). 

 Stem de kennis en ervaring van medewerkers af 

op de gevaren op de werkplek. 

 Werk altijd met juist CE gemarkeerde machines, 

inclusief documentatie en gebruikshandleiding. 

 Boor de eerste 1,5 meter altijd handmatig; dus 

nooit machinaal. 

 Als binnen een afstand van 2 meter van kabels en 

leidingen moet worden gewerkt, dan moeten alle 

kabels en leidingen worden opgespoord door 

middel van handmatige proefsleuven.  
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16.2 De zes Graafcoderegels: 

1. Graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan. 

2. Graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is  

    gecontroleerd en  is opgespoord. 

3. Graaf alleen na een duidelijke instructie over de  

    ligging van kabels en leidingen. 

4. Als de situatie niet helder is: Vraag om nadere  

    informatie bij de netbeheerder. 

5. Meld afwijkingen en beschadigingen aan de    

    netbeheerder. 

6. Ken de gevaren en gevolgen van graafschade. 

 

EN: Staak het werk onmiddellijk als je een explosief 

vindt en meldt dit bij de leidinggevende en/ of 

opdrachtgever. 
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17. Tekenbeet 

In Nederland komen teken voor in alle gebieden waar 

er bossen zijn en waar er lage begroeiing bestaat 

(hoge grassen, struiken, varens). Maar je loopt ook 

risico op tekenbeten in weiden en in stadsparken. 

Tekenbeten kun je met name in de zomer oplopen, 

maar zijn mogelijk van april tot november. 

 

17.1 Voorkomen 

 Bescherm de huid als je buiten aan het werk bent; 

dat wil zeggen: Draag gesloten schoeisel, lange 

broek, lange mouwen. Dit voorkomt (bij veldwerk 

t.b.v. bodemonderzoek en/of –sanering) tevens 

blootstelling aan diverse stoffen en het beperkt de 

hoeveelheid Uv-licht. 

 Volg de paden en loop niet te dicht tegen 

struikgewas of varens aan.  

 Inspecteer na het werk nauwkeurig de huid op 

teken.  

 Gebruik eventueel een product dat teken afweert. 

 

17.2 Maatregelen na tekenbeet 

 Gebruik een puntig pincet of een goede tekentang. 

Probeer de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de 

kop beet te pakken en niet in het lichaam van de 

teek te knijpen. In alle gevallen moet de teek zo 

dicht mogelijk op de huid worden vastgepakt bij de 

kop van de teek, waarbij er niet in het 

achterlichaam van de teek mag worden geknepen.  

 Er mag ook niet aan het achterlichaam worden 

getrokken, want dan kan de teek in tweeën 

scheuren.  
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 Trek met behulp van de pincet of tekentang de 

teek voorzichtig recht uit de huid. 

 Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur e.d., 

dit verhoogt mogelijk de kans op besmetting! 

 Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de 

teek met alcohol 70% of met jodium. 

 De tekentang/tekenpincet kan na gebruik in 

kokend water worden gedesinfecteerd of op een   

door de fabrikant aangegeven manier. 

 Hoe sneller en zorgvuldiger je de teken verwijdert, 

hoe kleiner de kans op besmetting. 

 In de eerste 24 uur is de kans op overdracht van 

ziekteverwekkers nog relatief klein, maar daarna 

neemt de kans snel toe. Niet alle teken zijn 

geïnfecteerd. In Nederland kwam uit het laatste 

tekenonderzoek dat gemiddeld 23,6% van de 

teken geïnfecteerd zijn met Borreliae, en teken 

kunnen ook drager zijn van andere 

ziekteverwekkers. 

 Noteer je naam, datum, plaats en duur van de 

tekenbeet en houd de huid goed in de gaten. 
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Deel 4 

 
Bodem 

verontreiniging   
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18. Verontreinigde bodem 

Bodemverontreiniging is in het verleden vooral 

veroorzaakt door bedrijven. Verontreinigingen die 

aanwezig kunnen zijn in onze water(bodem) zijn met 

name zware metalen, minerale olie, PAK, PCB en 

asbest. In sommige gevallen kunnen ook cyanide of 

vluchtige stoffen, zoals benzeen aanwezig zijn. 

 

18.1 Verontreinigde stoffen 

 

Zware metalen 

Metalen komen in verschillende verbindingen voor in 

de bodem. De verbindingsvorm is belangrijk voor de 

mobiliteit en de bio beschikbaarheid (hoe goed planten 

de stof kunnen opnemen) van de metalen. In het 

algemeen lossen zware metalen slecht op in water, 

wat zorgt dat ze redelijk immobiel zijn. Zware metalen 

hechten goed aan kleideeltjes in de bodem en aan 

organische stof. Een lage zuurgraad van de bodem 

verhoogt echter de oplosbaarheid van metalen. 

 

Ook de verbindingsvorm van de metalen is erg 

belangrijk voor de schadelijkheid. Sommige 

Arseenverbindingen zijn bijvoorbeeld uiterst giftig, 

andere Arseenverbindingen zijn minder gevaarlijk. 

Arseen komt van nature ook voor in ijzerrijke 

gronden; dan wordt het niet als bodemverontreiniging 

gezien. Chroom komt voor in een driewaardige en een 

zeswaardige vorm. De zeswaardige vorm is vele malen 

giftiger dan de driewaardige vorm. Kwik is in 

organische vorm erg giftig (methylkwik). 
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De risico's van een bodemverontreiniging met zware 

metalen hangt af van de mogelijkheid van het contact 

met de metalen via de huid, het inslikken van 

bodemdeeltjes (vooral door spelende kinderen) en de 

opname van metalen door gewassen. 

 

De meeste metalen zijn in hoge concentraties ook 

schadelijk voor planten. Daar beschermt de 

voedselketen zichzelf dus! Het metaal Cadmium wordt 

goed door gewassen opgenomen en kan dan 

schadelijk zijn voor mensen als die gewassen eten met 

hoge concentraties Cadmium. Lood komt veel in de 

bodem voor en is vooral voor jonge kinderen 

gevaarlijk. Ook door luchtverontreiniging kan de mens 

in aanraking komen met lood als het vanuit de 

vervuilde lucht neerslaat op gewassen. Zware metalen 

zijn bijvoorbeeld: lood, zink, koper, cadmium en kwik. 

 

Minerale olie 

Minerale olie is een mengsel van verschillende stoffen 

(koolwaterstoffen) en bestaat uit korte ketens die 

relatief vluchtig zijn en vrij makkelijk oplossen in 

water. Minerale olie is lichter dan water en blijft als 

een laag drijven op het grondwater. Een deel van de 

stoffen in de minerale olie lost op en verspreidt zich 

zo. Minerale olie is dus vaak een mobiele 

verontreiniging. 

Voorbeelden van minerale olie zijn benzine, diesel en 

huishoudbrandolie. De verontreinigingen zijn vaak 

ontstaan door lekkage van olietanks, morsingen en 

lozingen.  
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De risico’s van verontreiniging door minerale olie 

ontstaan met name als er contact is met de huid en bij 

het inademen van de vluchtige stoffen die in de 

minerale olie aanwezig zijn. Minerale olie wordt in 

natuurlijke situaties door micro-organismen 

afgebroken. 

 

Aromaten 

Aromaten zijn, net als minerale oliën, 

koolwaterstofreeksen, maar dan met een aromatische 

ring. De belangrijkste verontreinigende aromaten zijn 

PAK, VAK en VOCL. 

 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) zijn 

aromatische koolstofringen met een grote moleculaire 

massa die ontstaan als koolwaterstoffen (bijvoorbeeld 

barbecue-kooltjes) niet helemaal verbranden. Ze zijn 

(op Naftaleen na) slecht oplosbaar, binden goed aan 

organische stof in de bodem en zijn in de meeste 

gevallen een immobiele verontreiniging. Van een 

aantal PAK’s is bekend dat ze kankerverwekkend 

kunnen zijn. 

 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) komen 

voor in olie, brandstoffen en oplosmiddelen en worden 

ook wel afgekort als BTEX(N). Ze zijn in het algemeen 

erg vluchtig. Bij vluchtige stoffen zit het risico vaak bij 

inademing en soms kunnen de stoffen zelfs 

doordringen in het waterleidingnet  en zo het 

drinkwater verontreinigen. 
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De vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL) 

zijn zwaarder dan water en zakken in de bodem om 

een ‘zaklaag’ te vormen op een slecht doorlatende 

bodemlaag. Een deel van de stoffen lost op in het 

grondwater en zal zich zo verspreiden (mobiele 

verontreiniging). Ook zijn deze stoffen erg vluchtig 

(risico op inademing). Met de toename van 

chlooratomen neemt de giftigheid en de binding aan 

organische stof toe en neemt de oplosbaarheid en de 

vluchtigheid af. De belangrijkste stoffen zijn: 

 

 Benzeen: Wordt gebruikt in benzine, rubber en 

gas. Matig oplosbaar, vluchtig en ontvlambaar, 

uiterst giftig. 

 Ethylbenzeen: Wordt gevonden bij 

olieraffinaderijen, organische chemische industrie 

en wordt gebruikt als oplosmiddel. Matig vluchtig, 

vormt een drijflaag op het grondwater. 

 Tolueen: Zit in aardolie, wordt gebruikt als 

vervanging van benzeen in verf, benzine, parfum 

en oplosmiddelen. Slecht oplosbaar en zeer 

vluchtig. 

 Xyleen: Komt voor in aardolie, benzine en verf. 

Niet oplosbaar, wel vluchtig. 

 Oplosmiddelen: zoals tetrachlooretheen (per) en 

trichlooretheen (tri). Ze breken op natuurlijke 

wijze af tot vinylchloride en dat is erg giftig. 
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Cyanide 

Cyanide is een anorganische stof (veel anorganische 

stoffen bevatten geen koolstof) en komt voor in 

verschillende vormen die verschillen in mate van 

giftigheid. In het grondwater en bodemvocht komen 

deze verontreinigingen voor in de vorm van 

ijzercyanidencomplexen. In bodemvocht, grondwater 

en bodemlucht kan vrij cyanide voorkomen. Vrij 

cyanide is de meest giftige vorm. Cyanide 

verontreiniging wordt vooral aangetroffen op 

voormalige gasfabrieksterreinen en is te herkennen 

aan een blauwe kleur in de bodem. 

 

Pesticiden 

Pesticiden zijn chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zijn 

in het algemeen slecht oplosbaar in water en moeilijk 

afbreekbaar. Pesticiden (bijvoorbeeld DDT, Lindan en 

PCB’s) zijn wèl goed oplosbaar in vet. Dit heeft 

opstapeling in de voedselketen tot gevolg. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld als een veldmuis planten eet die 

pesticiden bevat. De schadelijke stoffen verzamelen 

zich in de lever van de muis. Als een roofvogel de 

muis eet, krijgt de roofvogel ook de volle portie 

pesticiden binnen. 

 

MTBE 

Methyl-tert-Butyl Ether (MTBE) wordt sinds 1988 in 

Nederland aan benzine toegevoegd als vervanger voor 

lood. Op deze manier wordt de schadelijke uitstoot 

van lood verminderd. Dit omdat met MTBE de 

verbranding meer volledig is. MBTE is naast giftig ook 

erg mobiel en niet afbreekbaar. 
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Asbest 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal 

vezelachtige minerale stoffen (silicaten), die is  

opgebouwd uit zeer fijne vezels. Asbest is op te delen 

in twee hoofdgroepen waarvan de eerste (groep van 

serpentijnachtigen, witte asbest) het minst schadelijk 

is voor de gezondheid en ook het meest voorkomt. De 

tweede groep bestaat uit de amfiboolachtige stoffen 

(blauwe en bruine asbest) en is wel schadelijk voor de 

gezondheid. De tweede groep bestaat uit zeer scherpe 

vezels en het materiaal lost (langzaam) in op in de 

longen. De witte asbestvezels zijn rafeliger en kunnen 

wel (goed) oplossen in de longen. 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysotiel = witte asbest  

 

                     

      

          

         Amosiet = bruine asbest 

 

 

 

Crocidoliet = blauwe asbest 
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18.2 Risico’s  

De risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in 

de bodem zijn niet altijd direct zichtbaar of op een 

andere manier merkbaar. Dit hangt af van de soort 

verontreiniging en de mate van de verontreiniging. 

Sommige stoffen, zoals asbest en benzeen hebben pas 

op lange termijn, soms 20 of 30 jaar, effect op het 

menselijk lichaam. Dit kan het idee geven dat er niets 

aan de hand is bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden in de bodem, terwijl pas veel later 

een ziektebeeld ontstaat met vaak ernstige gevolgen.  

 

Er moet rekening worden gehouden met directe 

blootstelling en indirecte blootstelling van 

medewerkers aan verontreinigingen. Met directe 

blootstelling wordt bedoeld dat vluchtige stoffen direct 

kunnen worden ingeademd (directe blootstelling door 

uitdamping) of dat door contact met verontreinigd 

grondwater directe blootstelling aan verontreinigingen 

plaatsvindt. Met indirecte blootstelling wordt bedoeld 

blootstelling via een andere weg, bijvoorbeeld door 

aanhangende gronddeeltjes aan de beschermende 

kleding en te weinig persoonlijke hygiëne. Om de 

risico’s van het werken in verontreinigde grond weg te 

nemen dan wel tot een minimum te beperken, zijn 

maatregelen noodzakelijk. Hierbij is het doel de 

contactmogelijkheden tussen werknemer en de 

verontreinigde grond tot een minimum te beperken.  
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Mogelijke besmettingsroutes zijn: 

 inademing (stof en damp);  

 opname via de mond (stof of direct via vieze 

handen);  

 opname in de huid (damp en vloeistoffen).  

 

Risico’s van werken in een verontreinigde 

(water)bodem zijn:  

 zelf ziek worden;  

 acute vergiftiging;  

 chronische vergiftiging;  

 andere personen die ziek worden (bijv. eigen 

gezin). 
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19. Bodemsanering 

Bodemverontreiniging is een milieuprobleem waarmee 

Nederland de afgelopen jaren veelvuldig mee is en 

wordt geconfronteerd. Veel stortplaatsen van 

afvalstoffen en bedrijfsterreinen blijken te zijn 

verontreinigd. Om een verontreinigde bodem in de 

toekomst veilig kunnen blijven gebruiken, zal er een 

sanering moeten plaatsvinden. Bodemsanering 

technieken kunnen in twee groepen worden 

onderverdeeld, namelijk: 

 

1. Technieken om verspreiding van de verontreiniging 

naar de directe omgeving te voorkomen of te 

beperken. 

2.  Technieken om de verontreiniging te verwijderen of 

te vernietigen. 

 

19.1 gezondheids- en veiligheid regels 

Bij het gebruik van deze technieken zijn gezondheids- 

en veiligheidsmaatregelen voor het uitvoerend 

personeel en de omwonenden belangrijk. Eventuele 

schade aan de gezondheid van de werknemers die bij 

de bodemsanering zijn betrokken, hangt in grote mate 

af van het pakket maatregelen dat wordt genomen. 

De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de 

klassen-indeling. Op ieder bodemsaneringsproject is 

echter sprake van een noodzakelijk basispakket. Dit 

basispakket bestaat onder andere uit:  

 

 Veiligheidsdraaiboek; 

 Veiligheidslogboek;  

 Zonering (verontreinigd/schoon);  
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 Eet-, drink- en rookverbod in verontreinigde 

zones; 

 Overall, laarzen en handschoenen; 

 Vloeistofdichte kleding; 

 EHBO-regeling; 

 Schriftelijke veiligheidsinstructie. 

 

(N.B.: Stofvorming dient te worden uitgesloten.) 

Afhankelijk van de klassenindeling moeten nog enkele 

aanvullende maatregelen worden genomen. 

 

19.2 Hygiëne regels 

 Stel de keten altijd bovenwinds op. 

 Leg in vervuilde grond geen kunststof- 

waterleidingen, maar bijvoorbeeld leidingen van 

koper. 

 De keet moet zijn voorzien van een ruimte voor 

het uittrekken van vervuilde kleding, een was- en 

toiletruimte en een ruimte voor het opbergen van 

eigen kleding. 

 De schaftruimte moet uitsluitend via de “vuile 

kleedruimte” en “wasruimte” kunnen worden 

betreden. 

 Zorg dat de vereiste EHBO-koffer aanwezig is en 

eventueel andere gewenste eerste-hulpmiddelen. 

 De medewerkers moeten de ademhaling 

beschermende apparatuur “op naam” verstrekt 

krijgen en deze zelf schoonmaken. 

 Buiten de keet moet zich een afspoelplaats 

bevinden waar regenkleding en laarzen kunnen 

worden gereinigd. 
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20. Asbest bij bodemonderzoek 

Medewerkers in het veld kunnen worden blootgesteld 

aan asbesthoudende materialen. Te denken valt 

daarbij aan bodemonderzoek en –sanering. Indien 

sprake is van een verontreiniging met asbest (boven 

de interventiewaarde van 100mg/kg ds), maar ook bij 

een nader bodemonderzoek, worden de 

werkzaamheden ingedeeld in veiligheidsklasse 3T.  

 

20.1 Risico’s  

De blootstelling aan asbestvezels vormen een risico 

voor de veldwerkers op de onderzoeks- of 

saneringslocatie. Asbest is schadelijk voor de 

gezondheid. Zelfs na vele jaren kan asbest alsnog 

(ernstige) schade aanrichten. 

 

20.2 Maatregelen  

Maatregelen worden getroffen volgens de CROW 132, 

4e druk. Asbest is een stof gebonden verontreiniging. 

De blootstelling van werknemers aan deze stof moet 

zo gering mogelijk zijn en het aantal blootgestelde 

uren zo laag mogelijk. Het is dus belangrijk te 

vermijden dat stof vrijkomt en in de lucht gaat 

zweven. Om dit te vermijden is het van belang de 

bodem vochtig te houden en/of het materiaal vochtig 

te houden. 

 

Om te controleren of de bodem voldoende vochtig is, 

worden bodemvochtmetingen uitgevoerd (bij 

bewerkingen minimaal 2 maal per uur, bij aanvang en 

na iedere onderbreking van de werkzaamheden of bij 

zichtbaar droge bodem). Het bodemvochtpercentage 
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dient minimaal 10% te bedragen, maar bij voorkeur 

12% in verband met de meetonnauwkeurigheid van 

de apparatuur. Indien dit niet wordt gehaald, moet 

worden bevochtigd. Indien het niet lukt om het 

bodemvochtpercentage van 10-12% te bereiken of 

door de hoeveelheid bodemvreemd materiaal geen 

bodemvocht-metingen kunnen worden uitgevoerd, 

dient het PBM-pakket te worden opgeschaald naar 

PBM-pakket-zwaar. Dit houdt in dat adembescherming 

(volgelaatsmasker met P3 filter) moet worden 

gedragen. 

 

20.3 Technische maatregelen: 

 Afscherming van werkplek en werkterrein en 

toegang tot de werkplek. 

 Indien van toepassing: Graafmachinist en 

vrachtwagenchauffeurs in gesloten cabine met 

gefilterde luchttoevoer (filtertype P3), ramen en 

deuren gesloten houden. 

 Nathouden van het werkterrein (bodemvocht 

minimaal 10%, maar bij voorkeur 12%). 

 Indien van toepassing: Materieel dient de locatie 

“schoon” te verlaten: wasplaats/borstelplaats. 

 3-trapssanitairunit op de grens van schoon en vuil, 

met buitendouche aan vuile zijde. 
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