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Woord vooraf
Voor Daemen Milieutechniek 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.

D. (Daan) Schrama
Daemen Milieutechniek
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Deel 1:
Een veilige
werkomgeving
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1. De Risico inventarisatie en evaluatie
Bij een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) worden de knelpunten met betrekking tot veilig en
gezond werken binnen het bedrijf in kaart gebracht, beoordeeld en geëvalueerd.
Bij de classificering van het risico worden, volgens de methode van Kinney & Wiruth, drie
elementen onderscheiden:
▪

Wat is de waarschijnlijkheid (W) dat een scenario optreedt?

▪

Wat is de blootstellingsfactor (B)? Frequentie en duur van de blootstelling aan een
gevaarlijke situatie.

▪

Wat is het gevolg/effect?

De risicoklasse is de waarschijnlijkheid maal de blootstellingsfactor maal het effect. R=W*B*E. Met
behulp van de risico-inventarisatie willen we een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers
creëren.
1.1 Het plan van aanpak
Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd en beoordeeld, worden maatregelen getroffen om het risico
weg te nemen of aanvaardbaar te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een plan van
aanpak. In dit plan van aanpak staan de risico’s, de te nemen maatregelen en de verantwoordelijke
persoon vermeld. Voor de te nemen maatregelen dient volgens de arbeidshygiënische strategie te
worden gewerkt.
De arbeidshygiënische strategie:
1. Bronaanpak (elimineren); Hierbij wordt beoordeeld of we de machine, de stof kunnen
vervangen voor een minder gevaarlijk alternatief.
2. Collectieve bescherming; Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, worden
collectieve maatregelen getroffen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van
afscherming of een afzuiginstallatie.
3. Individuele bescherming; Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen
afdoende oplossing bieden, worden individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk
zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie), opstellen van
werkinstructies (tilinstructie), het scheiden van de mens en bron (operatorruimte)
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen; Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben,
verstrekken we persoonlijke beschermingsmiddelen, voorbeeld hiervan zijn
gelaatsbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, adembescherming etc.
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 worden 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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1.2 Taak risicoanalyse
Een Taak Risico Analyse (TRA) is een analyse en evaluatie van de gevaren die zijn verbonden aan
de uitvoering van (risicovolle) taken. Dit is gericht op de veiligheid en gezondheid van de
werknemers met de bedoeling beheersmaatregelen af te spreken voor het uitvoeren van de
risicovolle taak.
Het opstellen van een TRA kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden
waarvoor geen procedures zijn, voor aanvang van nieuwe projecten, bij het aanschaffen van
nieuwe machines, bij het werken op specifieke risicovolle locaties, bij het uitvoeren van niet
reguliere werkzaamheden, bij het opstellen en evalueren van procedures en wanneer dit is
voorgeschreven in het vergunningensysteem.
Factoren die de risico's van het werk bepalen en die we moeten opnemen in de TRA zijn onder
andere:
▪

Aard van het werk (de uit te voeren handelingen): hogedruk vloeistofreiniging, verplaatsen
van hijslasten, werken met gevaarlijke stoffen, graafwerkzaamheden, werken met
elektriciteit en werken in de omgeving van niet-ioniserende bronnen (radiogolven,
zendmasten, hoogspanningsmasten e.d.);

▪

Werkplek: besloten ruimte, hoogte, moeilijk toegankelijk, weinig bewegingsruimte, weinig
vluchtwegen;

▪

Werkplekomgeving: bedrijfsproces, ander werk gelijktijdig naast of onder, verkeer,
materiaalopslag;

▪

Complexiteit: aantallen mensen, meerdere bedrijven, tijdsdruk, nieuw project;

▪

Werkcondities: weersomstandigheden, verlichting, geluid, temperatuur, stof, stank,
trillingen en werkhouding.

Het kan nodig zijn om de TRA tussentijds bij te stellen. Bijvoorbeeld wanneer het werkplan in de
praktijk niet uitvoerbaar blijkt, men niet beschikt over het juiste gereedschap, de installatie niet
(meer) druk-, gas- of spanning vrij is, als de werkcondities zijn veranderd of als een ongeval of
incident heeft plaats gevonden.
Het opstellen van de TRA wordt uitgevoerd door meerdere medewerkers van diverse afdelingen
met de benodigde kennis. Bij een TRA komen de volgende onderwerpen aan bod:
▪

Veiligheid: het streven naar het voorkomen van ongevallen, fouten en onveilige situaties;

▪

Gezondheid: het streven naar het voorkomen van gezondheidsschade;

▪

Milieu: het minimaliseren van invloeden op de omgeving;

▪

Efficiency: het zo doelmatig mogelijk werken tegen minimale kosten;

▪

Welzijn: het realiseren van een zo gunstig mogelijk fysiek werkklimaat, een ergonomisch
verantwoorde werkplek en een goede sociale omgeving.
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3. Last minute risicoanalyse
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 zijn genomen. Een LMRA wordt op ieder moment van de dag, op de
werkplek, en altijd direct voor aanvang van (risicovolle/gevaarlijke) werkzaamheden uitgevoerd.
3.1 Hoe voer je een LMRA uit?
Een LMRA wordt in drie stappen doorlopen:
1. Beoordelen van de risico’s
Het identificeren van potentiële gevaren, die ondanks alles nog op de werkplek aanwezig kunnen
zijn. Wat is de mogelijkheid, dat je wordt blootgesteld aan deze gevaren. Begin niet met het werk,
als de risico’s naar jouw oordeel niet aanvaardbaar zijn!
2. Bepalen van de maatregelen
Bepalen van maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te elimineren of aanvaardbaar te maken.
3. Actie
Het nemen van actie voor een veilige uitvoering. Je voert de benodigde beheersmaatregelen uit om
de gevaren te elimineren of te beheersen en je vraagt om hulp, indien nodig.
De LMRA vereist wel een continu bewustzijn van de noodzaak om dit denkproces voorafgaand aan
een handeling of taak te doorlopen. Dit lijkt misschien onhaalbaar, maar het is een kwestie van
ontwikkelen van een goede gewoonte om het veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau te
brengen.
De Laatste Minuut Risico Analyse is een proactieve maatregel, dus vóór aanvang van activiteiten.
Dit betekent niet alleen voor aanvang van je werk of karwei, maar ook bij verandering van
omstandigheden en na onderbreking van het werk. Er kunnen namelijk nieuwe gevaren/risico’s
aanwezig zijn en/of ontstaan.

7

DAEMEN MILIEUTECHNIEK | VEILIGHEIDGIDS

3.2 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?
1a

Risico’s

Stap 2: Beheersmaatregelen
vaststellen die nodig zijn om risico’s
weg te nemen/ aanvaardbaar te
maken.
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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4. Orde en Netheid
De basis voor een veilige werkomgeving, is een opgeruimde werkplek. Een werklocatie waar
veiligheid een hoge prioriteit krijgt, is vaak snel te herkennen aan de orde en netheid (een andere
benaming welke vaak gebruikt wordt is “good housekeeping”) die er heerst. Op een dergelijke
werklocatie zijn de materialen en het benodigde materieel netjes weggezet en/of opgeruimd en zal
hier zeer weinig op de vloer “rondslingeren”.
4.1 Het doel van orde en netheid
Het doel van orde en netheid is in het algemeen zorgen voor een veilige werkplek en zo het
verminderen van risico’s op een ongeval. De risico’s op de werkplek bij gebrek aan orde en netheid
zijn:
▪

Struikelen;

▪

Uitglijden/verstappen;

▪

Vallen;

▪

Stoten.

Aan, over of van gereedschappen, restmaterialen, snoeren, e.d. Werknemers lopen bij een niet
opgeruimde werklocatie zodoende veel meer kans op verwondingen. 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.
Tevens zal door het opruimen van de werkplek deze overzichtelijker worden en als prettig ervaren
worden.
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.
4.2 Onveilige situaties
Onveilige situaties dienen te allen tijde voorkomen te worden. Onveilige situaties die kunnen
ontstaan door orde en netheid te negeren zijn o.a.
▪

Materialen die in een gangpad staan welke bijv. dient als vluchtroute.

▪

Materialen die op de vloer, op een trap liggen.

▪

Gladde vloeren door olie, vet, modder etc. op de vloer.

▪

Niet afgedekte gaten en sparingen in vloer.

▪

Instortingsgevaar bij sleuven en putten.

▪

Niet opgeruimd afval op de vloer, zoals een plank met spijkers ophoog, plasticfolie op de
vloer etc.

4.3 Maatregelen
Om te voorkomen dat zich onveilige situaties kunnen voordoen, kunnen ontstaan of dat een
onveilige situatie direct tot letsel leidt zullen we een aantal maatregelen moeten nemen;
▪

Ruim regelmatig de werklocatie op (zeker na beëindiging van de werkzaamheden).

▪

Gereedschappen en materieel moeten na de werkzaamheden worden schoongemaakt en op
de juiste plaats worden opgeborgen.
9
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▪

Afvalmateriaal moet worden opgeruimd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

▪

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.

▪

Draag het voorgeschreven schoeisel (veelal schoenen met profiel en stalen neuzen).
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5. Bedrijfsnoodorganisatie
Bedrijfsnoodorganisatie is het op een georganiseerde manier inzetten van mensen en middelen om
een noodsituatie of calamiteit het hoofd te kunnen bieden.
De bedrijfshulpverlening komt in actie wanneer de veiligheid van de werknemers, bezoekers of
derden gevaar loopt. De taak van de bedrijfshulpverlening is letsel en schade zoveel als mogelijk te
voorkomen of ten minste te beperken. Enkele voorbeelden van een noodsituatie zijn:
▪

Arbeidsongeval met persoonlijk letsel.

▪

Brand op de werkplek of in de omgeving.

▪

Lekkage van (milieu)gevaarlijke stoffen.

▪

Acuut optredende aandoening, zoals een hart- of een epilepsieaanval.

5.1 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 aanwezig zijn die we vooraf niet weg kunnen nemen. Voor die
(nood)situaties is er een bedrijfshulpverlening binnen een organisatie noodzakelijk.
5.2 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.

In het bedrijfsnoodplan zijn de volgende punten opgenomen:
▪

De BHV organisatie

▪

De BHV voorzieningen

▪

Vluchtwegtekeningen

5.3 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.

11

DAEMEN MILIEUTECHNIEK | VEILIGHEIDGIDS

6. (Bijna) Ongevallen
Bij een ongeval is altijd sprake van een plotselinge ongewilde gebeurtenis welke leidt tot schade
en/of letsel.
Een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan
de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie
of bij het werken aan de weg.
Een ernstig ongeval met ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of ziekenhuisopname moet tevens
gemeld worden aan de arbeidsinspectie.
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.
6.1 IJsberg theorie
De IJsberg theorie, is de verhouding die zou bestaan tussen ongevallen zonder letsel, ongevallen
met licht letsel en ongevallen met ernstig letsel en dodelijke ongevallen. De theorie is afkomstig
van Herbert William Heinrich in 1931. Hij stelde daarin dat voor elk ernstig letsel er 29 ongevallen
zijn met licht letsel en 300 ongevallen zonder letsel.
Lateiner gebruikt in 1958 de ijsberg als metafoor waarbij de ongevallen zonder letsel zich onder
water uit het zicht bevinden.
De ijsberg laat zien dat:
▪

1 ongeval met zeer ernstig letsel of dodelijk;

▪

30 ongevallen met zwaar letsel en verzuim;

▪

300 ongevallen met letsel;

▪

3.000 bijna ongevallen zonder letsel;

▪

30.000 onveilige handelingen en of situaties aan vooraf gingen.

Het is belangrijk om bij het fundament van de ijsberg de acties te nemen. Als de basis aangepakt
wordt om te verbeteren dan is het gevolg dat er ook minder ongevallen kunnen zijn. Neemt niet
weg dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dus niet uitgesloten is. Maar streef altijd naar nul
ongelukken.
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6.2 Een voorbeeld
Je loopt over een gladde natte plank een gebouw binnen (onveilige situatie). 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 reactie is trager dan van de voorgaande
persoon. Om te voorkomen dat hij valt, springt hij van de plank waardoor er verder niets ernstigs
gebeurt, maar hij loopt echter wel een schram op.
Een derde persoon komt eraan. Hij glijdt uit en komt verkeert terecht en kneust de enkel. Hierdoor
heeft hij enkele dagen verzuim en moet zich laten behandelen door een arts.
Een vierde 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 diezelfde plank en breekt daarbij zijn
enkel. De persoon is voor enkele weken/ maanden uitgeschakeld.
U kunt wel raden wat met persoon 5 gebeurt. Deze persoon maakt met de handen vol een totaal
verkeerde smakker en beland keihard met zijn hoofd op de grond en raakt buiten bewustzijn en
heeft maanden revalidatie nodig om weer te kunnen bewegen. Werken zal hij nooit meer.
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 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.
Haal daarom niet je schouders op bij een bijna ongeval of een gevaarlijke situatie maar handel
direct!
Meld de situatie en neem actie!
6.3 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
beschermingsmidd
elen
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7. Algemeen
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven wordt pas gebruik gemaakt van een persoonlijk
beschermingsmiddel (PBM) als na het nemen van diverse maatregelen nog steeds een kans bestaat
op een letsel. PBM zijn er om letsel en lichamelijke schade te voorkomen.
Het dragen van bijvoorbeeld een veiligheidsbril voorkomt het vrijkomen van spetters bij het
werken met chemicaliën niet maar zorgt ervoor dat het mogelijk oogletsel minder ernstig is, of de
kans op letsel afneemt.
Een persoonlijk beschermingsmiddel is een uitrustingsstuk of middel dat een persoon kan dragen of
vasthouden als bescherming tegen één of meerdere gevaren die een bedreiging kunnen vormen
voor de gezondheid of veiligheid op de werkvloer. De soorten beschermingsmiddelen die er zijn:
•

Gehoor- en oogbescherming;

•

Valbeveiliging;

•

Hoofdbeschermingsmiddelen;

•

Gelaatsbescherming;

•

Beschermende kleding;

•

Ademhalingsbeschermingsapparatuur;

•

Voet- en beenbeschermingsmiddelen;

•

Hand- en armbeschermingsmiddelen;

•

Ter voorkoming van verdrinking;

•

Ter voorkoming van elektrocutie.

7.1 Verplichtingen
Niet alleen de werkgever heeft zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het creëren van een
veilige en gezonde werkomgeving, ook de werknemers zijn hiervoor verantwoordelijk. De
verplichtingen van de werkgever zijn:
▪

Het gratis verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

▪

Werknemers voorlichten en instrueren over het juist gebruiken en onderhouden van PBM.

▪

Aangeven wanneer de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.

▪

Erop toezien dat de PBM juist gebruikt worden.

▪

Toezien op de onderhoudsstaat.

▪

De werkgever kan de verplichting om PBM te gebruiken vastleggen in de
arbeidsovereenkomst of in de huisregels.

De werknemer is verplicht om:
▪

De persoonlijke beschermingsmiddelen (juist) te gebruiken.

▪

Deel te nemen aan voorlichtingen.

▪

De gebruiksinstructies juist op te volgen.

De inspectie SZW controleert op veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Als
geconstateerd wordt dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan kan zowel
de werkgever als werknemer in overtreding zijn.
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8. Werkkleding
Werkkleding is veelal in de praktijk 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:
1. Gevaar om gegrepen te worden door een kettingzaag (mechanisch).
2. Gevaar op extreme koude of warme omstandigheden (thermisch).
3. Bij werken aan een elektrische installatie.
4. Gevaar op lasspatten.
5. Gevaar op besmetting bij werken met radioactieve stoffen of micro-organismen.
6. Gevaar om in aanraking te komen met chemicaliën.
8.1 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, wordt gewerkt in een warme of
koude omgeving?

▪

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?

▪

Wordt er gewerkt in weer en wind?

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!
8.2 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 meestal 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.
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Laat natte kleding eerst drogen voordat het weggehangen of opgeruimd wordt.
Zorg voor een juiste behandeling van de kleding, was ze met de juiste middelen en spuit ze indien
noodzakelijk weer in met beschermende middelen.
8.3 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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9. Veiligheidsschoeisel
Zoals eerder vermeldt zit een ongeval in een klein hoekje, je kan iets laten vallen of je kan in iets
scherps stappen. Om te voorkomen dat je letsel oploopt aan je voeten moet je gebruik maken van
veiligheidsschoenen. Voor de keuze van een geschikte veiligheidsschoen dien je te letten op:
▪

Moet ik veel kruipen, kies een schoen met een kruipneus.

▪

Werk ik met fijne elektronica, kies dan een ESD-schoen.

▪

Werk ik op een plaats waar gevaar is om in bijv. een plank met spijkers te trappen, neem
dan een schoen met een antiperforatie tussenzool.

▪

Bestaat het gevaar dat je iets van gereedschap laat vallen, kies dan een schoen met een
bescherming van de tenen (staal of kunststof) en welke voldoet aan NEN-EN-ISO 20345.

▪

Werk je veel in een natte omgeving, dan kies je voor een schoen welke waterafstotend is.

▪

Bestaat de kans op uitglijden, bijv. op een natte vloer als deze is schoongemaakt, dan kies
je voor een schoen met antislipzool.

Het type veiligheidsschoen of werkschoen kan worden bepaald aan de hand van de keuzeboom.
Het verschil tussen werkschoeisel en veiligheidsschoeisel is of er gevaar bestaat op mechanische
impact. Zo ja is het veiligheidsschoeisel en moet het voldoen aan de NEN-EN-ISO 20345 en anders
is het werkschoeisel en moet voldoen aan NEN-EN-ISO 20347. Hiernaast kunnen er nog meer eisen
zijn waar een schoen aan moet voldoen, zoals geschikt zijn voor het werken in een explosieve
omgeving, het werken met chemicaliën, etc.
Je hebt tevens de keuze uit een hoge of een lage werkschoen. Als bij
het uitvoeren van werkzaamheden veel geknield moet worden is het
raadzaam om een laag model te kiezen. Bij een hoge werkschoen zijn
de voeten minder makkelijk te bewegen. Hoge werkschoenen geven
extra steun aan de achillespees en zijn zeer geschikt voor de
werkzaamheden in bijv. de bouw.
Om langer met je schoenen te doen zal je ze regelmatig moeten
reinigen en moeten invetten of impregneren. Als de schoenen nat zijn
geworden zet ze dan niet voor een kachel of in de directe zon want dan
drogen ze uit.
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10. 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”
10.1 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 en bij werkzaamheden
boven het hoofd waarbij bijv. druppels kunnen vallen. Het voordeel van een ruimzichtbril is dat
deze over een normale bril kan worden gedragen en dat de bril geheel aansluit op het gelaat zodat
geen stof of druppels tussen bril en gelaat kunnen komen.
De overzetbril
Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een correctiebril te dragen. Deze bieden
een uitstekende dekking, een maximaal gezichtsveld en een optimale bescherming tegen
invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar tijdelijk gedragen door mensen die het werk
bezoeken. Overzetbrillen zijn relatief goedkoop, maar zijn niet krasbestendig en zijn weinig
comfortabel.
Het gelaatscherm
Het gelaatscherm is een doorzichtige kap van polycarbonaat. Het gelaatscherm beschermt ogen en
het gezicht tegen invloeden van buitenaf. Het gelaatscherm is geschikt voor werkzaamheden met
chemicaliën, voor slijpen in een besloten ruimte en voor het zagen van hout (metalen
gelaatsscherm).
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 lasbril wordt vaak gebruikt bij autogeen lassen of
autogeen snijden.
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De laskap beschermt wel tegen ultraviolette straling. Ze beschermen het hele gezicht, omdat die
straling ook de huid kan beschadigen.
De beeldschermbril
De beeldschermbril is ook een beschermingsmiddel voor de ogen. Deze brillen zijn over het
algemeen gemaakt van kunststof. Een beeldschermbril is speciaal ontwikkeld om ogen minder
zwaar te belasten als mensen veelvuldig gebruik maken van beeldschermen. Wanneer men
namelijk veel gebruik maakt van beeldschermen kunnen ogen vermoeit en geïrriteerd raken.
Beeldschermbrillen worden vooral gebruikt in kantoorfuncties en ICT-functies. Deze brillen bieden
verder geen bescherming die in de techniek van pas kan komen en zijn dus alleen geschikt als
‘veiligheidsbril’ bij beeldschermgebruik.
10.2 Onderhoud en gebruik
Wanneer brillen even worden weggelegd dan dient dit altijd met de glazen naar boven te gebeuren,
of in ieder geval zodanig dat de glazen niet met de harde ondergrond in aanraking kunnen komen.
Indien de brillen langere tijd niet gebruikt worden, dan worden zij in een brillenkoker 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 schone zachte doek. Het gebruik van keukenrol, wordt ten
strengste afgeraden. Hierin zitten mogelijk houtvezels welke krassen kunnen maken op de bril.
Een veiligheidsbril heeft niet het eeuwige leven en zal in de loop van de tijd vervangen moeten
worden. Dit moet gebeuren als;
▪

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.

▪

Wanneer het materiaal van de veiligheidsbril is verouderd, dit is te herkennen aan kraken,
stugheid brosheid van de bril.

▪

De veiligheidsbril op sterkte dient iedere 3 jaar te worden vervangen. Om oogklachten te
voorkomen en optimale veiligheid te borgen, is het belangrijk frequent een oogmeting uit
te voeren om ervoor te zorgen dat medewerkers een veiligheidsbril dragen met de juiste
sterkte.

Een gelaatsscherm zal ook in de loop van de tijd vervangen moeten worden. Dit moet gebeuren
als;

▪

Als het gelaatsscherm minder doorzichtig is geworden door verkleuring, krassen en/of als
het hoofdstel onherstelbaar is beschadigd.

▪

Houdt het scherm schoon en gebruik zo nodig een anticondensspray;

▪

Reinig het scherm na gebruik van chemicaliën. Deze kunnen geleidelijk inwerken;

▪

Vervang versleten onderdelen met gelijkwaardige onderdelen. Doe dat niet provisorisch.

▪

Vervang de gelaatsbescherming na een beschadiging, incident of na maximaal 3 jaar
gebruik.
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10.3 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. Ook het in het oog krijgen van een
bijtende vloeistof is een veel voorkomend gevaar.
Een eerste handeling is het getroffen oog uitspoelen met de oogdouche of met behulp van een
oogspoelfles. Spoel het oog gedurende een langere tijd, circa 10 minuten. Daarna moet je voor alle
zekerheid naar de eerste hulp van het ziekenhuis, waar ze precies weten hoe ze dit soort
ongelukken moeten behandelen. Zij beschikken over de juiste middelen (gereedschap) om
splintertjes en dergelijke uit het oog te verwijderen.
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11. Gehoorbescherming
Eén 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.
11.1 Blootstelling
Wanneer een medewerker bloot wordt gesteld aan een hoog geluidsniveau kan de medewerker hier
gehoorschade door oplopen. Een hoog geluidsniveau is te herkennen aan het feit dat als men op 1
meter afstand van elkaar staat en men geen gesprek zonder stemverheffing kan voeren.
Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij een geluidsniveau van 80 dB(A). Dit is de grens
waarbij een werkgever verplicht is om gehoorbescherming aan te bieden. Bij een geluidsniveau van
85 dB(A) is men als werknemer verplicht om de aangeboden gehoorbescherming te dragen.
Bij een geluidsniveau van < 80dB(A) mag men 8 uur per dag werkzaamheden uitvoeren, zonder
dat deze schadelijk is voor de gezondheid.
Wanneer het oor langdurig wordt blootgesteld aan geluiden sterker dan 80 dB(A) (of kortere tijd
aan sterkere geluiden, 135 dB(C)) treedt lawaaibeschadiging op. 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”.

11.2 Maatregelen
Gehoorbeschermingsmiddelen zijn onderverdeeld in:
1.

Inwendige gehoorbescherming;

Oor plugjes of -dopjes demping 10 - 15 dB(A). Bij plugjes is het wel van belang deze goed in te
brengen. Gebeurt dit niet dan is de demping minder dan aangegeven.
2.

Individueel aangepaste gehoorbescherming;

Otoplastieken demping 10 - 35 dB(A). Om vervuiling te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de
demping gegarandeerd blijft dienen deze oordoppen regelmatig schoongemaakt te worden. De
otoplastieken moeten ook regelmatig vervangen worden daar je gehoorgang verandert en zo
lekkage kan ontstaan en de demping niet meer voldoende is.
3.

Uitwendige gehoorbescherming;

Gehoorkappen demping 10 - 38 dB(A). Ook deze gehoorbescherming moet gereinigd worden. Om
de demping te blijven garanderen moeten de kussens regelmatig vervangen worden. De gehoorkap
moet goed op de oren geplaatst worden, verwijder haar tussen de gehoorkap en het oor.
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12. Handbescherming
Als het op de werkplek fout gaat, zijn het vaak de handen die gekwetst raken. Een optimale
bescherming van handen, polsen en armen is dan ook absoluut noodzakelijk. De huid vormt een
eerste bescherming tegen allerhande invloeden zoals kou, uitdroging, regen, zonlicht en beperkte
chemische en mechanische risico’s. In werkomstandigheden is deze natuurlijke bescherming niet
altijd voldoende. Dan is het belangrijk om een handschoen te kiezen die de handen zo goed
mogelijk beschermen, maar die ook het nodige comfort biedt.
12.1 Type handschoen
De keuze van het type handbescherming is afhankelijk van het gevaar waar men aan bloot wordt
gesteld.
Type werkhandschoenen verschilt per werkzaamheid:
▪

werken met chemicaliën;

▪

snijden;

▪

hitte en kou;

▪

mechanische weerstand;

▪

het werken met elektriciteit (werken onder spanning);

▪

laswerkzaamheden;

▪

etc.

Om te bepalen welk type handschoen geschikt is voor de werkzaamheden wordt er naar het
overheersende risico gekeken. Ieder type handschoen heeft zijn eigen norm waaraan de
handschoen moet voldoen.
Uiteraard komt het voor dat er een mix van risico’s zijn maar er zijn handschoenen die meerdere
eigenschappen hebben waardoor ze bescherming bieden tegen meerdere risico’s.
Let hiervoor op de verschillende prestatieniveaus vermeld bij elke handschoen.
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13. Hoofdbescherming
Hoofdbescherming in de vorm van een veiligheidshelm beschermt tegen blessures aan het hoofd
die kunnen ontstaan door stoten of vallende voorwerpen. Vooral in de bouwen op diverse
projectlocaties is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.
13.1 Soorten hoofdbescherming
De standaard bouwhelm biedt goede bescherming tegen dagelijkse risico’s, zoals tegen stoten of
tegen kleine vallende voorwerpen. Voor het bieden van extra beschermingsmogelijkheden is aan de
helm gehoor- en/of gelaatsbescherming te bevestigen.
Helm met korte klep, voor beperkte belemmering zichtveld (bij veel naar boven kijken);
Stootpet, bescherming tegen stoten, maar niet tegen vallende voorwerpen.
13.2 Eisen aan een helm
In de klep van elke helm staat onuitwisbaar de productiedatum vermeld, evenals het model en de
fabrikant. Andere verplichte kenmerken zijn een bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor het correct
instellen van de maat en een maximale gebruikstijd, houdbaarheidsdatum.
Een helm die vervormd is door een vallend voorwerp mag niet meer
worden gebruikt. De levensduur van een helm ligt, afhankelijk van
het materiaal, tussen de 3 en 10 jaar. Het klimaat, uv-straling en
chemicaliën bepalen de levensduur van een veiligheidshelm. Het
beplakken van een helm met stickers wordt afgeraden omdat lijmen
het verouderingsproces versnellen. Tot slot versnelt ook de zon het
verouderingsproces. Berg helmen wanneer ze niet gebruikt worden
dan ook op een droge, donkere en koele plaats. Zo blijven ze langer
goed.
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14. Adembescherming
Het inademen van dampen, gassen en stoffen kan tot allerlei ongewenste gezondheidseffecten
leiden. Hiervoor is het van belang om de juiste ademhalingsbescherming toe te passen.
14.1 Soorten adembescherming
Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat de in te ademen lucht vrij is van gevaarlijke stoffen. Dat
kan op twee manieren: onafhankelijk door schone lucht aan te voeren, bijvoorbeeld door een
masker met ademlucht, of afhankelijk door de omgevingslucht te zuiveren via een masker met
filter. Welke ademhalingsbescherming het beste is, hangt af van verschillende omstandigheden:
▪

De aard van de vervuiling en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn;

▪

De grenswaarde: welke concentratie is maximaal toegestaan?

▪

De locatie en de voorzieningen;

▪

De duur van de werkzaamheden.

14.2 Soorten filters
Er zijn deeltjesfilters, gas- en dampfilters en filters die beide doen; de combinatiefilters. Filters die
stof tegenhouden worden aangeduid met de letter P gevolgd door een cijfer. Filters die beschermen
tegen gassen en dampen worden aangeduid met de letter A gevolgd door een cijfer. Hoe hoger het
cijfer, hoe beter het stof of het gas/damp wordt tegengehouden.
14.3 Soorten maskers
Filters kunnen zijn aangebracht in diverse maskers. De keuze voor een masker is afhankelijk van
het gewenste beschermingsniveau. Er bestaan verschillende soorten maskers:
▪

Wegwerpmaskers;

▪

Halfgelaatsmaskers;

▪

Volgelaatsmaskers;

▪

Aangeblazen half- of volgelaatsmaskers.

Let wel op bij het gebruik van een masker dat deze goed aansluit op het gelaat. Bij medewerkers
met een baard en/of snor bestaat de kans dat het masker niet goed aansluit en gaat lekken.
14.4 Gebruik en onderhoud filters
De juiste pasvorm en gedegen onderhoud van maskers zijn voorwaarden voor veilig gebruik. Een
half- en volgelaatsmasker zijn persoonsgebonden. Bij ontvangst van het masker dient men
instructies te krijgen over het juist dragen van het masker (face-fit test). De maskers dienen
jaarlijks te worden gekeurd, ook als ze niet zijn gebruikt. Gasfilters in het bijzonder hebben een
beperkte gebruiksduur en moeten dus tijdig vervangen worden. Een goedgekeurd filter is
bovendien voorzien van een uiterste gebruiksdatum. Over het algemeen ligt deze datum
afhankelijk van het type 3 tot 5 jaar na aankoop. De gebruikstijd is sterk afhankelijk van de
hoeveelheid en het soort gas/damp, de temperatuur en het ademvolume van de gebruiker.
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Deel 3
Risico’s en werken in het
veld
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15. Fysieke belasting
Bij fysieke belasting gaat het om de combinatie van kracht, houding, tempo en duur van de
handelingen.
Fysieke belasting is op zichzelf niet schadelijk voor de gezondheid. Het lichaam heeft een zekere
mate van belasting nodig om te kunnen functioneren. Is deze belasting te laag, dan nemen de
omvang en kracht van de spieren af, en verminderen de motorische vaardigheden. Wordt het
lichaam verkeerd belast of overbelast, dan kan dit leiden tot tijdelijke of blijvende schade. De
meest relevante vormen van fysieke belasting zijn:
▪

tillen en dragen;

▪

duwen en trekken;

▪

trillen en schokken;

▪

statische werkhoudingen

▪

repeterende bewegingen;

▪

energetische belasting.

15.1 Risico’s van het veldwerk
De belangrijkste fysieke risico’s voor een veldwerker zijn:

▪

tillen en dragen;

▪

duwen en trekken;

▪

ongunstige houding;

▪

energetische belasting.

Energetische belasting (conditie) ontstaat als door langdurig dynamisch werk de
energievoorziening van het gehele lichaam aangesproken worden. Dit vormt een risico bij extreem
warme weersomstandigheden.
15.2 Maatregelen
▪

Voorkom onnodig tillen en dragen.

▪

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 en verplaats zwaardere voorwerpen indien mogelijk mechanisch en met hulpmiddelen

▪

Als geen hulpmiddelen aanwezig zijn til zware lasten met meerdere personen.

▪

Wissel werk en houding af.

▪

Rouleer taken om afwisseling te krijgen in je houding en om repeterend werk te voorkomen.

▪

Geef tijdig aan als het werk te zwaar wordt en vraag om maatregelen.

▪

Duwen heeft de voorkeur boven trekken.

▪

Til zoveel als mogelijk op een juiste wijze, in een rustig tempo, zo dicht als mogelijk en recht
voor het te tillen voorwerp, til vanuit de benen met een rechte rug, houd de last dicht tegen je
aan en draai zo min mogelijk met de last.

27

DAEMEN MILIEUTECHNIEK | VEILIGHEIDGIDS

16. Fysische belasting
De ruimte en omgeving waarin wordt gewerkt en de apparatuur die wordt gebruikt kunnen effect
hebben op het lichaam.
Met fysische factoren worden omgevingsfactoren bedoeld die van invloed kunnen zijn op de
gezondheid. Voorbeelden van fysische factoren zijn geluid, (binnen)klimaat, warmte, koude,
trillingen, schokken, verlichting, (ioniserende)straling en elektromagnetische velden.
16.1 Risico’s van het veldwerk
Een veldwerker wordt tijdens de werkzaamheden in het veld blootgesteld aan diverse
weersomstandigheden, aan geluid, aan trillingen bij o.a. het gebruik van de ramguts en in de
winterperiode is het later licht en eerder donker waardoor men in het donker werkt. Ook komt het
voor dat er ’s nachts wordt gewerkt.
16.2 Maatregelen
Voorkom fysische klachten;
▪

Vermijd het werken in direct zonlicht, vooral in de tijden tussen 12.00 en 15.00 uur.

▪

Draag een lange broek en kleding met lange mouwen. Smeer delen die niet bedekt zijn in.

▪

Draag een pet.

▪

Draag een zonnebril.

▪

Scherm werkplekken af tegen wind en regen.

▪

Neem vaker een pauze bij zowel het werken in een warme of koude omgeving als wel tijdens
het werken met arbeidsmiddelen welke trillingen veroorzaken.

▪

Drink veel, in de winter warme drank en in de zomer verkoelende drank.

▪

Vermijd bij hoge temperaturen zware inspanning.

▪

Voorkom gehoorschade door de blootstellingsduur aan lawaai te beperken door
gehoorbescherming met de juiste demping te dragen.

▪

Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek.

▪

Maak gebruik van trilling dempende handschoenen.

▪

Wissel werkzaamheden af met minder belastende taken.
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17. Alleen werken
Alleen werken is 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 alleen werk”.
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.

▪

Jeugdigen <18 jaar en onvoldoende opgeleide medewerkers.

17.1 Risico’s
Bij het alleen werk is het niet mogelijk om zelf hulp in te schakelen wanneer je getroffen wordt
door een arbeidsongeval.
Incidenten die plaats kunnen vinden:
▪

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.

17.2 Maatregelen
Maatregelen die genomen dienen te worden als er alleen wordt gewerkt:
▪

Voorkom zoveel als mogelijk dat alleen gewerkt moet worden.

▪

Geef aan een collega of opdrachtgever door op welke tijd en plaats je de werkzaamheden gaat
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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18. Aanrijdgevaar
Veel medewerkers gaan met de auto naar het werk of naar huis, gaan met de auto de weg op om
klanten of projectlocaties te bezoeken.
Veldwerkzaamheden worden o.a. langs de weg en op bouwplaatsen uitgevoerd.
18.1 Risico’s
Een aanrijding kan plaats vinden op de weg, bij werkzaamheden langs de weg of op een
projectlocatie.
Mogelijke oorzaken van aanrijding op de weg:
▪

Niet tijdig gezien worden.

▪

Te weinig grip op de weg, als gevolg van een te lage bandenspanning.

▪

Defecte verlichting.

▪

Het instellen van een navigatie tijdens het rijden.

▪

Het gebruik van een telefoon tijdens het rijden.

▪

Losse spullen in de auto, die gaan schuiven.

▪

Onvoldoende afstand van de voorganger.

▪

Agressief weggedrag van andere weggebruikers.

Mogelijke oorzaken van aanrijding bij werkzaamheden langs de weg:
▪

Niet tijdig gezien worden.

▪

Inrijden op geparkeerde auto’s langs de weg.

▪

Door het parkeren van de auto’s ontstaan onoverzichtelijke situaties.

▪

Struikelen of vallen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

▪

Agressief weggedrag van andere weggebruikers.

Mogelijke oorzaken van aanrijding bij werkzaamheden op een projectlocatie/bouwplaats:
▪

Niet tijdig gezien worden.

▪

Struikelen of vallen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

▪

Niet bekend zijn met de geldende regels op de bouwplaats.

18.2 Voorzorgsmaatregelen
Op de weg:
▪

Controleer regelmatig de bandenspanning en -profiel.

▪

Verlichting OK?

▪

Plan je route vóór vertrek.

▪

Leg geen losse spullen in de auto.

▪

Bellen, natuurlijk handsfree en hou het kort.

▪

Draag altijd een gordel.

▪

Houd voldoende afstand.

▪

Let op aanwijzingen op de weg.

▪

Zorg voor een veilige zithouding.
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Werken langs de weg:
Voordat het werk aan of langs 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 verkeer belemmerende maatregelen getroffen dienen te worden of als de weg
(gedeeltelijk) afgezet moet worden.
Zorg dat de aangebrachte wegafzettingen of verkeersaanduidingen duidelijk zijn. De
verkeersborden die gebruikt worden dienen te voldoen aan het RVV (Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens).
In de toolbox “Veilig werken langs de weg” staan de geldende regels met betrekking tot
verkeersregels, te gebruiken afzettingsmaterialen en de eisen waaraan de materialen dienen te
voldoen voor het werken langs de weg.
Veiligheid in het verkeer is een kwestie van zien en gezien worden. Draag altijd een schoon
verkeersvest.
Op een projectlocatie:
▪

Houd je aan de verkeersregels op de locatie.

▪

Maak gebruik van de aanwezige looppaden.

▪

Maak oogcontact met de chauffeur van het voertuig.

▪

Draag fluorescerende kleding of een veiligheidsvest.
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19. 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 (elektrocutie bij kapottrekken van een
stroomkabel), 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.
19.1 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.

19.2 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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20. Valgevaar
Tijdens het werken heb je te maken met diverse gevaren zoals valgevaar.
20.1 Struikelen of uitglijden
Bij het uitvoeren van veldwerkzaamheden zijn gevaren aanwezig zoals valgevaar van hoogte
(werken op een trap, dak of talud) en struikelen of uitglijden (door de grond en/of
weersomstandigheden).
20.2 Maatregelen
Om valgevaar van een plat dak te voorkomen dient zoveel als mogelijk gewerkt te worden op een
afstand van 4 meter van de dakrand. Is dit niet mogelijk dan zal ervoor gezorgd moeten worden
dat een dakrandbeveiliging geplaats wordt om valgevaar te voorkomen. Is dit niet mogelijk en
betreft het kortdurende werkzaamheden dan is het nemen van individuele maatregelen voldoende.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een LMRA uitgevoerd moeten worden.
De risico’s op ongelijke vloeren, in aanraking komen met elektriciteit, de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen dient onderkent te zijn door de opdrachtgever en deze zal dit moeten
vermelden aan de werknemer.
Als werknemer dien je vooraf een LMRA uit te voeren. Mochten ongenode gasten komen bij jouw
werkzaamheden dan dien je geen actie naar hen te nemen maar direct de politie te bellen.
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21. EHBO & brand
Bedrijfshulpverlening: eerste hulp bij ongevallen op het werk.
21.1 Snijwonden
Snijwonden zijn een veel voorkomend letsel. 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.
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.
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 nieuwgevormd
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.
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.
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.
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▪

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.

21.2 Brandwonden
Een brandwond is een gedeeltelijke of een volledige beschadiging van de huid die wordt
veroorzaakt door inwerking van warmte, een chemische stof of elektriciteit gedurende een
bepaalde tijd, boven een bepaalde temperatuur. We kennen de volgende indeling voor
brandwonden:
1. Eerstegraads brandwonden;
2. Tweedegraads brandwonden;
3. Derdegraadsbrandwonden.
Bij eerstegraads brandwonden is er sprake van “Lichte’’ verbranding waarbij veelal geen blijvend
letsel optreedt (als er tenminste geen complicaties optreden) terwijl derdegraadsbrandwonden
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.
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.
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.
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Na het koelen moeten de wonden afgedekt worden met schoon verband of een schone doek.
Metalline verband 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.
Derdegraadsbrandwonden:
•

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.
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.
Schakel altijd professionele hulp in bij:
•

Tweede- en/ of derdegraadsbrandwonden;

•

Bij brandwonden aan gezicht, gewrichten, handen,
voeten of in de schaamstreek;

•

Bij inademing van hete lucht of rookgassen;

•

Verbranding door chemische stoffen of elektriciteit.
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21.3 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. In Zeeland, Brabant en Limburg (ons werkgebied) komen teken in een grote
concentratie voor. Tekenbeten kun je oplopen vanaf april tot november. Door de stijgende
temperatuur worden teken actief. Zodra de temperatuur boven de 5 tot 10 °C komt, kunnen ze
actief worden.
Een teek is een bruinzwart spinachtig diertje dat een speldenkop groot is. Het is een parasiet die
zich voedt met het bloed van mens of dier. Een teek die zich volgezogen heeft met bloed, kan wel
7 tot 11 mm groot zijn.
Niet elke tekenbeet is reden tot paniek. Een tekenbeet is pas zorgwekkend voor de mens als de
teek besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi. En die besmetting vindt plaats wanneer een
teek zich voedt met het bloed van een besmet dier, zoals een hert, knaagdier, schaap ect.
Ongeveer 20% van de teken in Nederland is besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi en 30%
van de teken zijn besmet met een ander teken overdraagbare ziekteverwekker (bacteriën, virus,
parasiet).
Een teek die besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi kan bij de mens de ziekte van Lyme
veroorzaken (borreliose). De kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet wordt geschat op 13%.
Voorkomen
▪

Bescherm de huid als je buiten aan het werk bent: d.w.z. 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.

Maatregelen na tekenbeet
Als ze zich nog niet vastgebeten hebben, kunnen teken ook met plakband of kleefpleister worden
verwijderd.
▪

Verwijder de teek zo snel mogelijk en gebruik hiervoor een fijn pincet.

▪

Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. Knijp niet in het lichaam van de teek.

▪

Maak een rustige trekkende beweging waardoor de teek loskomt en de teek de huid moet
loslaten.

▪

Noteer de datum waarop je de teek gevonden en verwijderd hebt.

▪

Bij het gebruik van een tekentang of tekenkaart moet de gebruiksaanwijzing gevolg
worden.

▪

Pas als de teek weg is, ontsmet je de plek met ontsmettingsmiddel.
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▪

In de eerste 24 uur is de kans op overdracht van ziekteverwekkers nog relatief klein, maar
niet onmogelijk.

Wat te doen als de teek niet goed verwijderd is?
Als de teek niet goed verwijderd is, zodanig dat de teek gedeeltelijk verwijderd is, dan ligt het
eraan hoe groot het deel is dat is blijven zitten. Verwijder het deel dat is blijven zitten, zoals je een
splinter zou verwijderen, bijv. met een fijn pincet of naald. Als het niet lukt, raadpleeg dan een
arts.
Wat te doen met verwijderde teken?
Ga de teek niet pletten, dit geeft het risico dat ziekteverwekkers uit de teek vrij komen. Spoel
teken ook niet door de wc. Als je de teek wilt testen op de aanwezigheid van Borrelia of andere
mogelijke ziekteverwekkers, bewaar de teek dan in een afsluitend doosje/kokertje o.i.d. Als je een
teek weg wil gooien, gooi dan het (met plakband goed afgesloten) doosje/kokertje buitenshuis bij
het vuilnis. Je kunt de teek ook tussen dubbelgevouwen plakband doen en dit weggooien. Met
plakband kan je ook teken verwijderen die op de huid of op kleding lopen, en het niet goed lukt om
de teek met een vinger of een klein voorwerp weg te tikken.
Documenteer de tekenbeet!
Noteer de naam van de persoon die is gebeten, de datum van verwijderen, de plaats op het
lichaam, geschatte duur dat de teek in de huid zat, en hoe de teek was verwijderd. Houd de huid
op de plaats van de tekenbeet 3 maanden in de gaten. Let op het ontstaan van een rode kring of
andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme.
Voor actuele informatie over teken en de ziekte van Lyme ga naar www.tekenradar.nl.
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21.4 Kneuzing of verstuiking
Verstuikingen komen voor in gewrichten en kneuzingen (blauwe plek) kunnen op het hele lichaam
voor komen. Daarnaast kan een kneuzing wel op een gewricht zitten maar een verstuiking niet op
een andere plek dan een gewricht.
Verstuiking
Verstuiking (verzwikking) is een beschadiging van weefsel rond een gewricht. De beschadiging
ontstaat door een verkeerde beweging van het gewricht. Denk hierbij aan de enkel bij verstappen,
een verkeerde beweging van de knie of een pols die te ver doorbuigt bij het opvangen van een val.
Om het effect van een verstuiking, de zwelling, te voorkomen of te reduceren zal direct gekoeld
moeten worden ofwel met koud stromend water of met een coldpack. Hierna kan een drukverband
aangelegd worden het betreffende gewricht te ondersteunen.
Voorkomen
Het belangrijkste om te voorkomen dat je een verstuiking oploopt is om niet te gaan haasten maar
om rustig te lopen. Beoordeel vooraf de werkplek en de weg ernaartoe. Tijdens vorst kan het zijn
dat de bovenlaag van de bodem bevroren is en hierdoor ongelijk. Draag deugdelijk schoeisel welke
voldoende ondersteuning biedt aan de achillespees en om de kans op uitglijden te voorkomen.
21.5 Oogletsel
Bij het uitvoeren van veldwerkzaamheden kan een veldmedewerker op diverse manieren oogletsel
oplopen. Dit kan gebeuren bij laswerkzaamheden, door te werken met gevaarlijke stoffen of
doordat iets in het oog komt zoals een stof, metaaldeeltje.
Ook kan een medewerker geraakt wordt door bewegende delen, slingerende onderdelen in bijv.
een hijskraan of losschietende delen, zoals een hydraulische of pneumatische slang.
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, daarom zal bij gebruik van diverse gevaarlijke
werkzaamheden gebruik gemaakt moeten worden van oogbescherming of gelaatsbescherming.
21.6 Bestrijding van een beginnende brand
Om te zorgen dat we een brand hebben, moeten drie factoren in de juiste verhouding aanwezig
zijn:
▪

Een brandbare stof

▪

Zuurstof

▪

Ontbrandingstemperatuur.

Alle methodes van brandbestrijding zijn erop gebaseerd een of meer van deze
verbrandingsfactoren weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door verstikken (blusdeken,
schuimblusmiddel) of afkoelen (water).
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
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vocht aan. Wel zijn poederblussers geschikt voor vele soorten branden in overige situaties, mede
vanwege het grote blussend vermogen.
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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22. Gevaarlijke stoffen
Het werken met gevaarlijke stoffen levert risico’s op. Het gaat hierbij om de gevolgen van de
stofeigenschappen van een gevaarlijke stof.
Bij iedere gevaarlijke stof die geleverd is moet een veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig zijn.
In het VIB staat o.a. de samenstelling van de stof en de risico’s vermeld. De H-zinnen zijn de
gevarenaanduiding en de P-zinnen zijn de te treffen voorzorgsmaatregelen.
22.1 Maatregelen
Zorg dat je bekend bent met de risico’s van de gevaarlijke stof waarmee gewerkt wordt en de te
nemen voorzorgsmaatregelen.
Voorkom zoveel als mogelijk het werken met een CMR (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch)
stof. Maak gebruik van de aanbevolen PBM’s.
Voer een LMRA uit, voordat je start met de werkzaamheden.
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23. 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.
23.1 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.
23.2 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.

42

DAEMEN MILIEUTECHNIEK | VEILIGHEIDGIDS

Deel 4
Bodemverontreiniging
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24. Verontreinigde bodem
Bodemverontreiniging is in het verleden vooral veroorzaakt door Bedrijfsactiviteiten.
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 vluchtige aromatische koolwaterstoffen en vluchtige chloorkoolwaterstoffen aanwezig zijn.
Zware metalen en arseen
Zware metalen zijn bijvoorbeeld: lood, zink, koper, cadmium en kwik. 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.
De verbindingsvorm van de metalen is tevens erg belangrijk voor de schadelijkheid. Sommige
arseenverbindingen zijn bijvoorbeeld uiterst giftig, terwijl andere arseenverbindingen minder
gevaarlijk zijn. Arseen komt van nature ook voor in ijzerrijke gronden; dan wordt het niet als
bodemverontreiniging gezien (maar kan het wel schadelijk zijn). 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).
De risico's van een bodemverontreiniging met zware metalen hangen af van de
contactmogelijkheden. Contact kan optreden via de huid, door 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 wanneer 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.
Minerale olie
Minerale olie is een mengsel van verschillende koolwaterstoffen met verschillende ketenlengtes.
Hoe korter deze ketens zijn, hoe vluchtiger en oplosbaarder de stof is. Minerale olie is lichter dan
water en blijft bij hoge concentraties 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.
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
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kan in natuurlijke situaties door micro-organismen worden afgebroken.
Aromaten
Aromaten zijn, net als minerale oliën, koolwaterstofreeksen, maar dan met een aromatische ring.
De belangrijkste verontreinigende aromaten zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
en Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK).
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 BTEXS(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.
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.

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen
De vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) zijn zwaarder dan water en zakken bij hoge
concentraties 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:
Oplosmiddelen: zoals tetrachlooretheen (per) en trichlooretheen (tri). Ze breken op natuurlijke
wijze af tot vinylchloride tot toxisch is.

Cyanide
Cyanide is een anorganische stof (veel anorganische stoffen bevatten geen koolstof) en komt voor
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in verschillende vormen die verschillen in mate van giftigheid. In het grondwater en bodemvocht
komen deze verontreinigingen over het algemeen voor in de vorm van ijzercyanidencomplexen. In
bodemvocht, grondwater en bodemlucht kan ook vrij cyanide voorkomen. Vrij cyanide is de meest
giftige vorm. Cyanide verontreinigingen worden vooral aangetroffen op voormalige
gasfabrieksterreinen en zijn soms te herkennen aan een blauwe kleur in de bodem.
Pesticiden
Pesticiden zijn chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zijn over het algemeen slecht oplosbaar in
water en moeilijk afbreekbaar. Pesticiden (bijvoorbeeld DDT en Lindaan) zijn wel 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. De
toevoeging van MTBE zorgt voor een volledigere verbranding. MBTE is naast giftig ook erg mobiel
en niet afbreekbaar.
Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal vezelachtige minerale stoffen (silicaten), die zijn
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 schadelijker voor de gezondheid. De tweede groep bestaat uit zeer scherpe vezels. De
witte asbestvezels zijn rafeliger.

Chrysotiel = witte asbest

Amosiet = bruine asbest

Crocidoliet = blauwe asbest
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24.2 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.
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 of omwonenden).
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26. 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 risicoklasse zwart.
26.1 Risico’s
De blootstelling aan asbestvezels vormt 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.
26.2 Maatregelen
Maatregelen worden getroffen volgens de CROW 400. 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.
Om te controleren of de bodem voldoende vochtig is, worden bodemvochtmetingen uitgevoerd. Het
bodemvochtpercentage dient minimaal 10% te bedragen, maar bij voorkeur 12% in verband met
de meetonnauwkeurigheid van de apparatuur.

26.3 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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