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• Gevaren 

• Danger (acuut) 

• Hazard (latent) 

• Risico’s 

 

Gevaar: Iets dat in potentie is staat is letsel (of 

schade) te veroorzaken 

 

Gevaren  << >> risico’s 



gevaarsbron 

…………….  Scenario…………. 

Effecten 



Definitie gevaarlijke stoffen Arbobesluit 

Stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan 

werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden 

blootgesteld, die vanwege de eigenschappen van of de 

omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of 

Oplossingen voorkomen, gevaar voor de veiligheid of 

gezondheid kunnen opleveren. 

 



Wettelijk kader 

• Indeling in gevaarlijke stoffen (CLP, ADR, WMS)  

• H- en P-zinnen en hun betekenis 

• Etikettering en hun betekenis 

• CMR-stoffen 



Wettelijke eisen qua indeling en 

etikettering 

GHS-CLP 

ADR (vervoer en opslag) 

WMS (oud) 



Wat is CLP? 

Globally Harmonised System of 

Classification and Labelling of 

Chemicals  

Classificatie Indeling 

Labeling Kenmerken / (Etiketteren) 

Packaging Verpakken 

 



CLP 

CLP beschrijft de intrinsieke eigenschappen van de stoffen. 

 

CLP houdt geen rekening met blootstelling en de wijze van 

werken (doet REACH wel = gebruikt voor SDS). 



Pictogrammen – Oud en Nieuw 



Onduidelijk 

Duidelijk 

Ter illustratie 



Pictogrammen fysisch-chemische gevaren 

 

•Ontplofbare stoffen 

•Zelfontledende stoffen en mengsels 

•Organische peroxiden 

•Brandbare gassen, aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen 

•Zelfontledende stoffen en mengsels 

•Voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen en vaste stoffen 

•Voor zelfverhitting vatbare stoffen  en mengsels 

•Stoffen  en mengsels die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen  

•Organische peroxiden 

 

Oxiderende gassen, vloeistoffen en vaste stoffen 

 

 

 

Gassen onder druk 

 

 

Bijtend voor metalen 

  



Pictogrammen Gezondheid 

 

Huidcorrosie  

Ernstig oogletsel 

 

 

 

 

Acute toxiciteit 

Acute toxiciteit 

Huidirritatie 

Oogirritatie  

Huidsensibilisatie 

STOT (éénmalige blootstelling) “Specific Target Organ Toxicity” 

Sensibilisatie van de luchtwegen 

Mutageen in geslachtscellen 

Kankerverwekend 

Giftig voor de voortplanting 

STOT (éénmalige en herhaalde blootstelling) 

Aspiratiegevaar 

 

!

Verschil doodskop en silhouet 



Pictogrammen Milieu 

 

Gevaar voor het aquatisch milieu 

 

Geen 

 

Gevaarlijk voor de ozonlaag (aanvullend van EU) 







Gevaarsaanduidingen (H-zinnen) 

• Betekenis 

– 1e cijfer, type gevaar 

• 2 voor fysische gevaren 

• 3 voor gezondheidsgevaren 

• 4 voor milieugevaren 

–  2e en 3e cijfer in opvolgende nummering binnen 
bepaald gevaar 

• Gevaar 

– 200-210 explosiviteit 

– 220-230 brandbaarheidgevaar 

– 300-310 acute giftigheid 



Gevaarsaanduidingen (H-zinnen) 

• Voorbeelden H zinnen 

– H222: Zeer licht ontvlambare aërosol 

– H270: Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend 

– H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel 

• EUH zinnen (extra voor Europa) 

• Een beperkt aantal H-zinnen per stof 



Veiligheidsaanbevelingen  

(Precautionary-zinnen 

• Betekenis 

– 1e cijfer geeft categorie aan 

• 1: Algemeen 

• 2: Preventie 

• 3: Reactie / Respons 

• 4: Opslag 

• 5: Verwijdering 

 



• P zinnen 

– P102: Buiten bereik van kinderen houden 

– P211: Niet in open vuur of op andere 

ontstekingsbronnen spuiten 

– P336: Bevroren lichaamsdelen met lauw water 

ontdooien. Niet wrijven. 

– P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het 

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – 

huid met water afspoelen/afdouchen. 

 
– Max 6 zinnen 

 1 zin over verwijdering 
Heel veel P-zinnen per stof; aantal wordt door 
leverancier zelf bepaald. 

Veiligheidsaanbevelingen 

(Precautionary-zinnen 



Indeling stoffen 

• stochastisch: altijd een kans op totaal effect; kans 

beperken; stringent pakket van inperkingsmaatregelen: 

carcinogene, mutagene stoffen 

 

• niet stochastisch of deterministisch: beneden drempeldosis 

blijven: niet carcinogene en niet mutagene stoffen 

 

 

 



Stochastisch 

• Stochastisch effect 

• Ernst van het effect hangt niet van de dosis af 

• Kans van optreden is evenredig met blootstellingsduur en  

-frequentie 

• Daarom geen veilige drempelwaarde en streven zo ver 

mogelijk terug te dringen 

• Aanvullende registratieverplichting voor CMR-stoffen 



Cat 1A: Kankerverwekkend voor de mens op basis van 

gegevens bij de mens 

Cat 1B: Kankerverwekkend voor de mens op basis van 

gegevens bij de dier 

Cat 2: Verdacht carcinogeen op basis van gegevens bij mens 

of dier. 

 

Kankerverwekkende stoffen CLP 

Indeling in categorieën  

SER Lijst Kankerverwekkende stoffen / SZW-lijst 

Staatscourant met lijst CMR -stoffen 



SER Lijst Kankerverwekkende stoffen / SZW-lijst 

Staatscourant met lijst CMR -stoffen 



Gevaar          Gevaar      Waarschuwing 

Algemene concentratiegrenzen 



Mutageniteit 

• 1A Bewezen voor de mens (epidemiologische studies) 

• 1B Op basis van in vivo testen in geslachts- en somatische 

cellen van zoogdieren 

• 2 Reden voor bezorgdheid 



CLP – Reprotoxische stoffen 

• Cat 1A: reprotoxisch voor de mens op basis van gegevens 

bij de mens 

• Cat 1B: reprotoxisch voor de mens op basis van gegevens 

bij de dier 

• Cat 2: reprotoxisch op basis van gegevens bij mens of dier. 

 



CLP 



CLP 



Risico Scenario’s 

Directe oorzaken 

• corrosie 

• erosie 

• externe belasting 

• impact 

• overdruk 

• onderdruk 

• lage temperatuur 

• hoge temperatuur 

 

 

• trillingen 

• menselijke fouten tijdens 

gebruik, onderhoud of 

wijziging 

 

 



Taken werkgever 

• zorg voor handhaving wet 

• beleid voeren (intentie, beleidsplan) 

• overleg voeren / samenwerken 

• bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdelen 

• voorlichting en onderricht 



Taken werknemers 

• periodiek overleg met leidinggevenden 

• nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid in acht nemen 

• apparatuur op juiste wijze gebruiken 

• verplichte beschermingsmiddelen dragen 

• meewerken aan voorlichting over risico’s 

• melden van gevaren aan de leidinggevende 



5. SDS 

• De opbouw van een Safety Data Sheet  

• De betrouwbaarheid van de daarin gepresenteerde 

gegevens. 



Het SDS van Ethanol (wat klopt er niet) 



De WIK van Ethanol (wat moet er dus op staan) 



Verplichting leverancier 

• Leverancier moet zorgen dat de SDS technisch correct en 

volledig is. SDS moet ook beschrijving geven van de 

mogelijke risico’s en de beheersmaatregelen. 

• Gebruiker moet volgens art. 36 REACH de SDS in zijn bezit 

hebben om de informatie te kunnen gebruiken bij de eigen 

risicobeoordeling. 

• Het SDS dient ongevraagd geleverd te worden bij een 

zakelijke levering en gevraagd aan consumenten. 



Indeling SDS 

1. Identificatie van de stof/preparaat en de producent/leverancier 

2. Identificatie van de gevaren 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

4. Eerste hulp maatregelen  

5. Brandbestrijdingsmiddelen  

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

7. Hantering en opslag 

8.   Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

9.   Fysische en chemische eigenschappen  

10. Stabiliteit en reactiviteit  

11. Toxicologische informatie  

12. Milieuinformatie (ecological information) 

13. Instructies voor verwijdering 

14. Transport informatie  

15. Wettelijk verplichte informatie. 

16. Overige informatie 

 



Dag 3 

8. Persoonlijke bescherming 
  

 • Adem 

• Huid 

• Ogen en gezicht 

• Risico’s van gebruik PBM’s 

 



PBM in drie categorieën 

Cat I Cat II Cat III 


