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1. De vier arbokerndeskundigen
In deze whitepaper wordt besproken wat de rol is van de afzonderlijke
arbokerndeskundigen bij het inventariseren van de gevaren en risico’s bij het werken
met gevaarlijke stoffen en het bepalen van de aard, mate en duur van de blootstelling
aan gevaarlijke stoffen en hoe zij daarin kunnen (en soms moeten) samenwerken.
1.1 De hoger veiligheidskundige (HVK’er)
De veiligheidskundige richt zich op belastende factoren in het werk die een direct
gezondheidseffect of materiële schade kunnen veroorzaken. Het effect volgt direct
of korte tijd na de blootstelling. Dat maakt dat de effecten snel al waarneembaar zijn.
Bij kleine effecten wordt de werknemer hierdoor gewaarschuwd; er kunnen dan extra
beheersmaatregelen worden genomen.
1.2 De arbeidshygiënist
De arbeidshygiënist richt zich op belastende factoren in het werk die pas op
langere termijn een gezondheidseffect veroorzaken. Het gaat om uitgesteld
gezondheidseffect. De effecten van een blootstelling aan belastende factoren zijn
dus niet direct waarneembaar; dat maakt het verraderlijker. Immers, werknemers
krijgen geen signalen en kunnen daardoor denken dat zij geen risico’s lopen. De
factoren die uitgestelde gezondheidseffecten veroorzaken, worden daarom ook
wel ‘sluipmoordenaars’ genoemd. De hoofddomeinen van de arbeidshygiënist zijn
chemische factoren, biologische factoren, fysieke belasting en fysische factoren.
Waar precies de scheidslijn ligt tussen direct en op langere termijn is niet
gedefinieerd. Ook kunnen arbeidsbelastende factoren zowel directe als uitgestelde
gezondheidseffecten hebben.
Twee voorbeelden:
• Koolmonoxide. Kortetermijneffecten zijn: minder zuurstof uitwisseling, organen
krijgen zuurstofgebrek, waardoor directe vergiftiging optreedt. Symptomen
van koolstofmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid,
verwardheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen. Bij langere blootstelling wordt
dit gevolgd door bewusteloosheid en tenslotte de dood door zuurstofgebrek in de
hersenen. Op langere termijn kunnen neurologische verschijnselen ontstaan. Er
zijn aanwijzingen dat de foetus extra gevoelig is voor die ontregelende werking.
Ook hartpatiënten zijn extra gevoelig.
•

WWW.TOXIC.NL

Schimmels. Schimmels kunnen als direct effect infecties veroorzaken,
waardoor cellen, weefsels en organen beschadigen. Maar ze kunnen ook
langetermijneffecten hebben door de uitscheiding van bepaalde mycotoxines die
kankerverwekkend zijn.
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De splitsing in aandacht voor korte- en langetermijneffecten is dus deels
kunstmatig.
Veiligheid wordt vaak geassocieerd met het voorkómen van arbeidsongevallen.
Slechts een klein deel van de werkgerelateerde sterfte, naar schatting 2%, is echter
het gevolg van ongevallen, zoals van een steiger vallen of een fataal ongeluk met een
machine. In Nederland sterven door dergelijke fatale ongelukken jaarlijks circa 80
mensen.
Het overgrote deel van de arbeidsgebonden sterfte in Nederland wordt echter
veroorzaakt door factoren die pas na geruime tijd tot de dood leiden, dus
arbeidsbelastende factoren met effecten die pas op langere termijn optreden. Sterfte
is, hoe dramatisch ook voor de betreffende werknemers en hun families, slechts een
deel van de ‘schade’. Slechte arbeidsomstandigheden resulteren ook in ziekte en
daarmee in verzuim en dus verlaagde arbeidsproductiviteit.
In bredere zin wordt veiligheid opgevat als het verhinderen dat ongewenste
gebeurtenissen optreden die schade aan lichaam, gezondheid, geest, materiaal en/
of milieu kunnen veroorzaken. Dus het tegengaan van gevaren en risico’s in de meest
brede zin, rekening houdend met zowel directe effecten als uitgestelde effecten.
1.3 De bedrijfsarts
De bedrijfsarts heeft een taak in het terugdringen van het ziekteverzuim en
daarnaast ook taken op het gebied van preventie, spreekuren, medische keuringen,
arbeidsgezondheidskundig onderzoek en dergelijke.
1.4 De Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O’er)
De A&O’er heeft als beroepsprofiel: de toegepaste wetenschap die zich richt op
het geheel van belastende factoren dat door de organisatie van het werk en/of het
werk zelf kan ontstaan en van invloed kan zijn op de psychische belasting en het
welbevinden van werknemers. Het gaat daarbij om het anticiperen, herkennen,
onderzoeken, evalueren en de aanpak van met name factoren gelegen in de
arbeidsinhoud en arbeidsorganisatie. De focus (van de A&O’er) is meestal gericht op
de organisatie als geheel of organisatieonderdelen, meestal niet op de individuele
medewerker. De overlap met de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist is beperkt.
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1.5 Nieuw certificatieschema voor de arbokerndeskundigen
Op 24 maart 2022 is in de Staatscourant het nieuwe certificatieschema voor de arbokerndeskundigen gepubliceerd voor de vakgebieden (scopes) hoger veiligheidskundige (HVK’er), arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er).
In de beschrijving van de scopes van deze drie deskundigen staan als taken op het
gebied van gevaarlijke stoffen de volgende vermeld:
• De HVK’er heeft als werkterrein: brand, explosie, zware ongevallen met betrekking
tot gevaarlijke stoffen en de opslag van gevaarlijke stoffen. Bij zware ongevallen
moet gedacht worden aan de Seveso-richtlijn en de wetgeving in het kader van
Brzo. Bij opslag van gevaarlijke stoffen moet worden gedacht aan de zaken zoals
beschreven in de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, PGS 7 t/m 12, PGS 15, PGS
18 en 19, PGS 28 t/m 32 en PGS 37.
• De arbeidshygiënist heeft als werkterrein gezondheidsrisico’s, onder andere carcinogene, mutagene, reprotoxische en sensibiliserende stoffen, en procesemissies.
In de meest brede betekenis houdt dit feitelijk in: alle soorten gevaarlijke stoffen
waaraan medewerkers kunnen worden blootgesteld tijdens hun werk.
• Bij de A&O’er staat bij gevaarlijke stoffen niets genoemd.
Dit zijn slechts korte duidingen van de aandachtsgebieden. Bij de HVK’er is het werk
toegespitst op de mogelijk directe effecten die kunnen optreden als gevolg van het
werk met en de opslag van gevaarlijke stoffen. Bij de arbeidshygiënist gaat het veelal
om de meer uitgestelde effecten (op de gezondheid) als gevolg van het werk met en
de opslag van gevaarlijke stoffen.
1.5.1

Taakafbakening op basis van de CLP-indeling

Een andere manier om te kijken naar de taakafbakening tussen de veiligheidskundige
en de arbeidshygiënist (en de milieukundige) is om de indeling van CLP (Classification, Labelling en Packaging) te volgen. CLP is de EU-verordening over de indeling,
etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. De verordening is gebaseerd op
het mondiaal geharmoniseerde systeem GHS (Globally Harmonised System).
In CLP worden chemische stoffen op grond van hun gevaarseigenschappen in de
volgende drie rubrieken (effect)categorieën ingedeeld:
•
•
•
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Fysisch-chemische gevaren (17 gevarenklassen)
Gezondheid (10 gevarenklassen)
Milieu (2 gevarenklassen)
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Deze categorieën zijn weer onderverdeeld in verschillende gevarenklassen:
Fysisch-chemische gevaren (17 gevarenklassen) – H2-zinnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontplofbare stoffen
Ontvlambare gassen
Aerosolen
Oxiderende gassen
Gassen onder druk
Ontvlambare vloeistoffen
Ontvlambare vaste stoffen
Zelfontledende stoffen en mengsels
Voor zelfontbranding (pyrofore) vatbare vloeistoffen
Voor zelfontbranding (pyrofore) vatbare vaste stoffen
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels
Stoffen en mengsels die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Oxiderende vloeistoffen
Oxiderende vaste stoffen
Organische peroxiden
Bijtend voor metalen
Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen

Gezondheid (10 gevarenklassen) – H3-zinnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acute toxiciteit
Stoffen die voor de huid corrosief en irriterend zijn
Stoffen die irriterend en schadelijk zijn voor de ogen
Sensibiliserende stoffen voor ademhaling, huid,
Geslachtscelmutageniteit
Carcinogene stoffen
Toxisch voor de voortplanting
Specifieke doelorgaantoxiciteit (Specific Target Organ Toxicity STOT) bij
eenmalige blootstelling)
STOT bij herhaalde blootstelling
Aspiratiegevaar

Milieu (2 gevarenklassen) – H4-zinnen
•
•
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Gevaarlijk voor aquatisch milieu
Gevaarlijk voor de ozonlaag (aanvullend van EU)
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De veiligheidskundige kijkt daarbij voornamelijk naar de fysisch-chemische gevaren
van de stoffen, de arbeidshygiënist naar de gezondheidsgevaren en de milieukundige
naar de effecten op het milieu. Nog eenvoudiger ingedeeld: de veiligheidskundige
kijkt naar stoffen met H2-zinnen, de arbeidshygiënist naar stoffen met H3-zinnen en
de milieukundige naar stoffen met H4-zinnen.
1.6 De milieumedewerker of milieucoördinator
Gevaarlijke stoffen is een zaak van zowel de veiligheidskundige als de
arbeidshygiënist: brand, explosies, blootstellingseffecten op de gezondheid, enz.
De milieumedewerker heeft ook een rol bij de gevaarlijke stoffen. Zo zal het bedrijf
worden geconfronteerd met emissieregels en opslagnormen als PGS 15. Ook gelden
er verplichtingen voor de zeer zorgwekkende stoffen en een inspanningsverplichting
om bepaalde categorieën vluchtige organische stoffen te vervangen.
Bij de inventarisatie van alle gevaarlijke stoffen en het vrijkomen van deze stoffen
is het daarom efficiënt direct met zowel de arbeidsbelastende factoren als met de
milieubelastende factoren rekening te houden. Een goede samenwerking tussen de
disciplines (veiligheid, arbeidshygiëne en milieucoördinator) is dan gewenst en heeft
alleen maar synergievoordelen.
Wanneer aan de bron al kan worden bereikt dat de zeer gevaarlijke stoffen geweerd
worden, zijn alle doelen daarmee gediend: geen fysisch-chemische effecten, geen
blootstelling voor de medewerkers aan deze stoffen en geen milieu-uitstoot van deze
stoffen.
Wanneer een bedrijf met managementsystemen werkt, is het efficiënt deze zaken in
een managementsysteem op te nemen en deze managementsystemen te integreren.
Bijvoorbeeld het arbomanagementsysteem ISO45001 (voorheen OHSAS18001)
en het milieumanagementsysteem ISO 14001. Deze moeten bij voorkeur ook
geïntegreerd worden met een kwaliteitsnorm als ISO 9001.
Als in het bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, heeft dit onderwerp ook een
plaats in de managementsystemen. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen
de verschillende arbodeskundigen en de milieumedewerker.
1.7 Andere arbodeskundigen
Naast de hiervoor beschreven arbodeskundigen zijn er nog tal van andere
arbodisciplines werkzaam om de werkomstandigheden te verbeteren.
• Arboverpleegkundige
• Reïntegratiedeskundige
• Arbeidsdeskundige
• Ergonoom
• Biologische Veiligheidsfunctionarissen
• Stralingshygiënisten
• Integraal Veiligheidskundige (IVK-er)

WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER

8

DE ROL VAN DE ARBOKERNDESKUNDIGEN BIJ HET VEILIG WERKEN MET CHEMISCHE STOFFEN

•
•
•
•

Compliance-medewerker
Securitymedewerkers
Preventiemedewerker
Meer algemeen: Arbo-adviseur, KAM-medewerker Kwaliteit, Arbo en Milieu),
SHEQ (Safety, Health, Environment and Quality) of QHSE-medewerker.

Ook deze functionarissen kunnen bemoeienissen hebben met het werken met
gevaarlijke stoffen.
Twee voorbeelden:
• De arbeidsdeskundige: stel dat een medewerker in een chemisch bedrijf een
allergie heeft opgelopen voor een bepaalde stof. De arbeidsdeskundige gaat dan
in overleg met de arbeidshygiënist en de bedrijfsarts na voor welk werk deze
medewerker nog wel inzetbaar is.
• De preventiemedewerker heeft een taak bij het coördineren en uitvoeren van de
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daaronder vallen ook de werksituaties
met gevaarlijke stoffen. De algemene RI&E kan vaak door het bedrijf zelf worden
uitgevoerd aan de hand van een generiek instrument, soms een brancheRI&E. Maar als meer specialistische onderwerpen aan de orde zijn, zoals
gevaarlijke stoffen, is vaak een verdiepende RI&E op dit gebied nodig. Dan kan
het gewenst en zelfs noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de blootstelling
een arbeidshygiënist en voor het beoordelen van fysisch-chemische risico’s
zoals brand en explosies een hoger veiligheidskundige erbij te halen. De
preventiemedewerker is dan vaak de persoon in het bedrijf die aangeeft welke
aanvullende deskundigheid van buiten moet worden ingehuurd om bepaalde
arbeidsbelastende factoren nader te onderzoeken.
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2. Het vierstappentraject ten aanzien van gezondheids
effecten en de rol van de arbokerndeskundigen
In de aanpak van gevaarlijke stoffen wordt vaak het vierstappentraject gevolgd
van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit traject richt zich alleen op de
gezondheidsaspecten van de gevaarlijke stoffen, niet op de fysisch-chemische
gevaren. In een RI&E gevaarlijke stoffen mogen de fysisch-chemische gevaren en
risico’s natuurlijk niet achterwege gelaten worden.
Deze vier stappen zijn de volgende:
• Inventariseren
• Beoordelen (en registreren)
• Maatregelen
• Borging
Op de site https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijkestoffen worden deze stappen in verschillende tabbladen nader toegelicht volgens het
volgende schema:
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WHITEPAPER

10

DE ROL VAN DE ARBOKERNDESKUNDIGEN BIJ HET VEILIG WERKEN MET CHEMISCHE STOFFEN

Het is in veel gevallen verstandig om bij het reguliere werk eerst een stap 0 (NUL) te
zetten (zie hieronder).
2.1 Stap 0 in het zelfinspectietraject
In veel werksituaties zijn stoffen aanwezig die al geruime tijd niet meer gebruikt
worden en waarvoor ook geen plannen bestaan deze binnenkort weer te gebruiken.
Bekend zijn de chemicaliën in laboratoria. Veel laboranten lijken eekhoorn- of
hamsterneigingen te hebben, verzamelen maar en zelden iets weg te doen. Vele
stoffen staan daar omdat ze ooit gebruikt zijn bij bepaalde projecten. Bepaalde
projecten zijn allang afgesloten, maar de chemicaliën staan er nog. Je weet immers
maar nooit of ze nog nodig zijn. Zelfs chemicaliën uit de tijd van de Marshallhulp
(jaren 50 vorige eeuw) zijn recent nog aangetroffen in de voorraden.
Vaak ook werden voorraden om prijstechnische redenen per dozijn aangekocht, maar
is het verbruik zo laag dat er vele tientallen jaren mee gedaan wordt. Al die tijd staan
die stoffen maar op de werkplek met alle risico’s van dien.
Die nul-stap bestaat uit de volgende twee fasen:
1. Opruimen en stoffen die nooit meer gebruikt worden afvoeren. Dat scheelt heel
veel werk: van al deze stoffen hoeven nu immers niet meer de gegevens van
aard en mate en duur van de blootstelling bepaald en geregistreerd te worden.
Bovendien scheelt het ook in kostbare opslagvoorzieningen en in de mogelijke
risico’s.
2. Direct al het ’zeer laaghangende fruit oogsten’: voor de hand liggende
maatregelen nemen om de blootstelling terug te ringen.
De rol van de arbeidshygiënist
De arbeidshygiënist kan hierin een rol vervullen. Als eerste door een rondgang
door het bedrijf te maken en globaal alle werksituaties, de werkvoorraden en
reservevoorraden gevaarlijke stoffen te bekijken. Vervolgens wordt een beoordeling
van de blootstellingsfactoren gedaan, met eventueel indicatieve metingen met
een PID-meter of stofmeter naar bronnen, om tot slot te komen tot voorstellen om
bepaalde situaties direct aan te pakken om de blootstelling terug te dringen.
Enkele voorbeelden:
• Open opstellingen meer gesloten en met onderdruk uitvoeren.
• Open vaten met uitdampende poetsdoeken vervangen door vaten met deksels.
• Te hoog geplaatste afzuigingen naar beneden verlengen om de daar uitzakkende
dampen aan de bron af te zuigen.
• Naar buiten plaatsen van stoffilterunits.
• Vergroten van luchtsnelheden bij plaatselijke ventilatievoorzieningen, of
aanbrengen van push-pullventilatiesystemen.
• Besproeien om verspreiding van deeltjes te beperken.
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Dit zijn allemaal technische maatregelen die al genomen kunnen worden bij
overduidelijke te hoge blootstellingen.
De rol van de veiligheidskundige
De veiligheidskundige kan dit werk voor een deel ook doen.
Enkele voorbeelden:
• Bij hoge zichtbare blootstellingen aan stof (dat met zuurstof kan reageren)
kan de veiligheidskundige beoordelen of er kans op explosies kan bestaan.
Als de voetafdrukken duidelijk zichtbaar zijn of als er dikke lagen fijn stof op
oppervlakken liggen, is de situatie al duidelijk.
• Als er gewerkt wordt met grote hoeveelheden ontvlambare (organische)
oplosmiddelen in open systemen, als lekbakken standaard ‘gevuld’ zijn, als
flenzen permanent lekken, enz. is de situatie al duidelijk voor wat betreft
explosieveiligheid.
Door direct maatregelen te nemen kan de kans op het ontstaan van brand en
explosies aanzienlijk gereduceerd worden.
Opslag van gevaarlijke stoffen
De opslag van gevaarlijke stoffen is veelal een aandachtsgebied van de
veiligheidskundige. Deze adviseert daarover en kijkt of aan de gestelde PGSrichtlijnen wordt voldaan.
De rol van de A&O’er wordt beschreven in hoofdstuk 3.
2.2 Stap 1: Inventariseren en registreren
In de eerste stap dienen alle stoffen te worden geïnventariseerd. Dit kan door het
bedrijf zelf gedaan worden, maar daarbij kunnen ook de veiligheidskundigen en de
arbeidshygiënist betrokken worden.
Met welke stoffen wordt er gewerkt en zijn deze stoffen geregistreerd? In deze stap
worden alle stoffen in kaart gebracht, zowel de enkelvoudige stoffen als de mengsels.
Van de mengsels dient de samenstelling in componenten te worden vastgelegd. Van
de stoffen en componenten worden de gevaren geregistreerd. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de H(azard)-zinnen uit de veiligheidsinformatiebladen of uit
andere bronnen. Van de stoffen worden de grenswaarden opgezocht of − als deze er
niet zijn − zelf bepaald.
Bij deze stoffen horen ook de zogenaamde stoffen zonder eigenaar zoals
kwarts, asbest, lasrook en dieselmotoremissies, houtstof afkomstig van
houtbewerkingsmachines, enz. Deze stoffen zijn niet voorzien van etiketten en
H-zinnen. De schadelijke effecten van deze stoffen moeten op een andere manier
worden achterhaald dan via het etiket.
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Alle gevaarlijke stoffen of mengsels die aan een beroepsmatige gebruiker worden
verstrekt, behoren vergezeld te zijn van een veiligheidsinformatieblad (VIB). Aan de
informatie op het etiket en het VIB kunnen de gevaarseigenschappen van stoffen en
mengsels worden herkend. Het VIB wordt ook wel Safety Data Sheet (Engels, SDS)
of Material Safety Data Sheet (Amerikaans, MSDS) genoemd. Omdat de datasheets
geen originele bronnen zijn, dienen de gegevens over grenswaarden en over zaken
als carcinogeniteit, mutageniteit en reprotoxiciteit wel aan de hand van de originele
bronnen te worden geverifieerd. Daarbij kan de arbeidshygiënist een rol spelen.
2.3 Stap 2: Beoordelen en registreren van de blootstelling
In stap 2 wordt het blootstellingsniveau beoordeeld. Dit kan worden gedaan door
het uitvoeren van metingen of door gebruik te maken van schattingsmethoden
(zie hierna). Door een vergelijking met de grenswaarden van de stoffen die in stap
1 zijn vastgesteld, wordt vastgesteld of er wel of geen sprake is van een te hoge
blootstelling. Als dat het geval is, volgt stap 3: het nemen van maatregelen.
De mate van blootstelling wordt bepaald door onder meer de volgende factoren:
• de hoeveelheid en concentratie van de stoffen waarmee wordt gewerkt;
• de frequentie en duur van de blootstelling;
• de getroffen beheersmaatregelen;
• de aard van de werkzaamheden en de gehanteerde werkwijzen.
De ernst van de risico’s hangt af van:
• de gevaarseigenschappen van de chemische stoffen;
• de blootstellingsweg (inademing, huid, ogen, spijsvertering);
• de combinaties van stoffen;
• de persoonlijke gevoeligheid (vooral voor allergenen).
2.3.1

Metingen

De arbeidshygiënist en metingen
De arbeidshygiënist kan als dat noodzakelijk is metingen naar de blootstelling
uitvoeren. Daarbij wordt veelal het protocol van NEN 689 gevolgd. Dit wordt
gedaan aan de hand de drietrapsaanpak: de basic characterization, de initiële
blootstellingsbeoordeling (3-5 metingen) en de statische blootstellingsbeoordeling (6
of meer metingen). Voor nadere informatie over de NEN 689 zie het samenvattende
artikel in de Toxic Kennisbank op https://toxic.nl/kennisbank/.
Te onderscheiden zijn persoonlijke metingen (personal airsampling) waarbij direct in
de ademzone van de medewerkers wordt gemeten, ruimtemetingen waarbij statische
metingen in de werkruimte worden gedaan en biological monitoring. De persoonlijke
en ruimtemetingen zijn meestal duurmetingen. Bij die laatste metingen kunnen
metingen naar gevaarlijke stoffen in de urine, het bloed of het ademcondensaat
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worden gedaan. Die metingen kunnen actief tijdens het werk gedaan worden maar
ook later als arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) worden aangeboden als
controle op de effectiviteit van de genomen risicobeheersmaatregelen.
De veiligheidskundige en metingen
De veiligheidskundige kijkt meestal naar hogere concentraties. Immers, veelal
bij hogere concentraties kunnen er directe effecten optreden. Bij het inschatten
van explosierisico’s wordt gekeken naar volumeprocenten. Dit bekent dat in
ordegrootten van tienduizenden ppm’s wordt gekeken. Dat ligt aanzienlijk hoger dan
de meeste gezondheidskundige grenswaarden van stoffen. Bij metingen houdt de
veiligheidskundige zich meer bezig met directe detectie- en alarmeringsapparatuur.
Bijvoorbeeld meters voor zuurstof, H2S, SO2, LEL. Dit kunnen persoonsbadges zijn
maar ook ruimte-detectieapparatuur.
De bedrijfsarts en metingen
De bedrijfsarts en de arbeidshygiënist hebben deels complementaire taken. De
bedrijfsarts doet bij klachten de diagnostiek, voert arbeidsgezondheidskundig
onderzoek uit en verricht de biologisch effect monitoring. Bij biologisch effect
monitoring wordt gekeken naar het effect op organen of het hele lichaam. De
arbeidshygiënist voert biologische monitoring uit (soms samen met de bedrijfsarts als
er bijvoorbeeld bloedmonsters genomen moeten worden), verricht metingen aan de
persoon en in de werkomgeving en verricht de risico-inventarisatie en -evaluatie van
de werkplekken. Zie de figuur.
Werknemer
Longarts

Bedrijfsarts

Oorzaak
Reïntegratie
Tertiaire Preventie

Periodiek Arbeid
Gezondheidskundig
Onderzoek

Ziekte

Biologische Effect
Monitoring

Functieveranderingen

Secundaire
Preventie

Biologische effecten

Environmental
Monitoring
Personal Air
Sampling

Opname toxische stof

Blootstelling

Primaire
Preventie

Werknemerspopulatie
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Bij biologische monitoring wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen
in het lichaam. Deze hoeven nog geen effect op de werking van organen of het hele
lichaam te hebben. De monitoring kan gedaan worden door een arbeidshygiënist. Als
er bloed moet worden afgenomen, wordt daarbij wel een arts ingeschakeld.
Deze metingen kunnen in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E) preventief worden uitgevoerd om zo een beeld van de blootstelling te
verkrijgen (en de inwendige opname), naast de metingen in de ademlucht. Ook
kan biological monitoring worden aangeboden als controle op de genomen
risicobeheersmaatregelen. Deze kunnen dan worden beschouwd als een
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO). Deze staan dan los van de RI&E, maar
zijn daarop meer een controleloop.
Inzet middel meten goed afwegen
Het mag duidelijk zijn dat het daadwerkelijk meten van blootstelling nauwkeurig
is. Het is echter ook een vrij duur middel. Daarom moet de veiligheidsprofessional
dit middel slim inzetten. Het is dan ook verstandig om eerst de blootstelling aan
gevaarlijke stoffen te schatten om te zien welke stoffen het meeste risico opleveren.
Naar aanleiding van die resultaten kan dan een selectie worden gemaakt van de
stoffen waarvan de blootstelling daadwerkelijk gemeten wordt.
2.3.2

Schattingen

De arbeidshygiënist en schattingsmodellen
In plaats van of voorafgaand aan metingen kan ook gebruik worden gemaakt van
schattingsmodellen (softwaretools). Een rol van de arbeidshygiënist bij gevaarlijke
stoffen is om bedrijven een juiste keuze te laten maken in het gebruik van deze
softwaretools. Bedrijven kiezen er vaak voor om metingen te laten uitvoeren en/of
een abonnement af te sluiten op een van de circa tien gangbare schattingsmodellen
voor het bepalen van de blootstelling. Bedrijven benaderen een firma die zo’n
schattingsmodel aanbiedt en leveren gegevens aan van alle gevaarlijke stoffen die
zij in huis hebben of als bijproduct produceren. Soms wordt zelfs een meerjarig
abonnement afgesloten.
Wettelijk gezien moeten alle stoffen qua blootstelling beoordeeld worden. Maar
niet altijd is dit zinvol. Soms kan al een screening vooraf worden uitgevoerd en
kan op basis van frequentie van het gebruik, de hoeveelheden, de vluchtigheid of
deeltjesgrootte, de temperatuur, de wijze waarop met de stoffen wordt gewerkt en
de reeds aanwezige inperkingsvoorzieningen (gesloten systemen of zeer goede
plaatselijke ventilatie) gesteld worden dat er geen of nagenoeg geen blootstelling is.
De bedrijven die schattingsmodellen of tools aanbieden en voor de klant invullen,
schieten soms te ver door wanneer zij ook bij die stoffen en werksituaties de
blootstelling gaan beoordelen en registreren. Dat jaagt bedrijven op onnodig hoge
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kosten, terwijl voor een deel van die stoffen het uitvoeren van metingen en/of het
beoordelen/schatten van de blootstelling aan de hand van softwaretools geen of
weinig meerwaarde heeft. Niet dat alle softwarefirma’s overigens over één kam te
scheren zijn. Een aantal van hen denkt goed met de bedrijven mee en neemt niet
meer stoffen in het pakket op dan echt nodig is. Bedrijven hebben vaak zelf te weinig
kennis in huis om te beoordelen voor welke stoffen het wel en voor welke stoffen het
niet zinvol is zo’n abonnement af te sluiten. Dan laten zij zich geheel leiden door die
softwarebedrijven.
De arbeidshygiënist kan hierin een adviserende rol hebben en op basis van
een (eerste) analyse van de gevaarlijke stoffen en werksituaties aangeven voor
welke stoffen zo’n blootstellingsbeoordeling wel of niet nodig is. De goede
softwarebedrijven bieden ook (optioneel) een dergelijke schouwing van een
arbeidshygiënist aan.
Ook kan de arbeidshygiënist adviseren over de keuze van zo’n tool. Niet iedere tool
is immers geschikt voor iedere vorm van blootstelling. Voor bepaalde risico’s moet
uiteraard de juiste tool worden gebruikt.
Wanneer schattingsmodellen op het zogenaamde Tier 1-niveau gebruikt worden,
moeten de resultaten daarna door een gecertificeerde arbeidshygiënist beoordeeld
worden. Bij Tier 2-schattingsmodellen (het hogere niveau) hoeft dat formeel niet. In
de praktijk verwacht de Nederlandse Arbeidsinspectie echter ook bij een Tier 2-tool
dat kan worden uitgelegd welke gegevens ingevoerd zijn en hoe de gebruiker de
uitkomsten interpreteert. Overleg met een gecertificeerde arbeidshygiënist is ook hier
zeer wenselijk.
Overigens geldt voor alle schattingsmodellen dat deze slechts een betrekkelijke
waarde hebben.
• Alle modellen hebben een sterke neiging tot overschatting van de blootstelling.
• Het kennisniveau van de gebruiker heeft grote invloed op uitkomsten. Dat kan
positief geduid worden, maar biedt aan de andere kant ook mogelijkheden tot
manipulatie van de uitkomsten.
• De keuzemogelijkheden van de in te vullen parameters die de hoogte van de
blootstelling bepalen, is soms te gering en leidt daardoor tot onjuiste conclusies
over de grootte van de blootstelling. De betrouwbaarheid van de output van een
tool is immers ook afhankelijk van de betrouwbaarheid van de input.
Van dit laatste enkele voorbeelden:
• De exposure factors zijn echter altijd evenredig met de concentratie. Een mengsel
van 99% in vergelijking met een mengsel met 3% bijvoorbeeld zou een factor 33
moeten schelen. Volgens de gebruikte staffelindeling scheelt dit echter een factor
5. Hier zitten we dus een factor 6,5 naast!
• Ook de blootstelling in tijd wordt niet in verschillende modellen consistent
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•

•

doorgerekend: stel 8 uur vergeleken met 1 uur. In werkelijkheid scheelt dit een
factor 8. Volgens sommige gehanteerde staffels scheelt dit een factor 1,7. Hier
zitten we er dus een factor 4,8 naast.
Ventilatie: deze is soms zeer ongenuanceerd: 0 of 1. Er zou op zijn minst een
driedeling moeten plaatsvinden:
- Geen: slechts enige natuurlijke of algemene verdunningsruimteventilatie.
- Midden: plaatselijke afzuigarmen
- Goed: zuurkast, GAP-kast, effectieve plaatselijke push-pull ventilatie of ruimteverdringingsventilatie).
Een juiste positionering van de plaatselijke ventilatie en de capaciteit van
deze ventilatie in relatie tot hoeveelheid product dat vrijkomt, is in de
schattingsmodellen niet meegenomen. Dat maakt echter zeer veel uit in de
blootstelling. In sommige modellen komt het begrip zuurkast niet eens voor. Om
hier goed mee om te gaan, is de expertise van de arbeidshygiënist onontbeerlijk.

Als het blootstellingsmodel een hoge waarde aangeeft, hoeft dat beslist nog niet
te betekenen dat de blootstelling in werkelijkheid ook hoog is. Dan dient eerst
met metingen geverifieerd te worden hoe hoog de blootstelling echt is. Als dat
niet gedaan wordt en men op basis van de uitkomsten van het schattingsmodel
maatregelen gaat nemen, kan het best zijn dat die maatregelen helemaal niet nodig
waren omdat de blootstelling feitelijk laag is.
Als het model lage waarden aangeeft en wel significant lager is dan de grenswaarde,
dan is het veelal wel aannemelijk dat de blootstelling laag is.
Automation tools worden in toenemende mate gebruikt bij alle professies in alle
gelederen van organisaties. Denk aan marketing, finance of klantenservice. Dit om
werkprocessen soepeler te laten verlopen, ook bij de arbokerndeskundigen. Deze
ontkomt er ook niet aan en heeft er veel voordeel qua efficiency van. Wel is het
zaak dat de kennis van de professional op peil blijft, dat hij weet wat moet worden
ingevoerd en dat hij de uitkomsten goed kan interpreteren. De samenwerking met
de arbokerndeskundigen blijft bestaan maar wordt naar een hoger niveau getild.
De nadruk komt meer op de implementatie en die keuzes te liggen dan op de
administratie an sich.
2.4 Stap 3: Maatregelen
2.4.1

De arbeidshygiënische strategie

In alle gevallen dient bij de te nemen maatregelen gewerkt te worden volgens de
arbeidshygiënische strategie. Even voor de duidelijkheid: de arbeidshygiënische
strategie is niet alleen voorbehouden aan de arbeidshygiënisten, maar is een meer
algemene strategie die door iedereen bij de risicobeheersing gehanteerd moet
worden.
Die wijze van aanpak is wettelijk verplicht conform Arbowet artikel 3 lid 1b: ‘tenzij
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dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de
veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij
de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren
en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe
andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op
collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele
bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen
worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende
en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking
gesteld.’
In eerste instantie kunnen maatregelen lager in deze strategie genomen worden als
tijdelijke maatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Hierdoor sluit men het risico direct uit. Vervolgens dienen echter maatregelen te
worden genomen die hoger in de arbeidshygiënische strategie staan, zoals werken
met meer gesloten systemen of plaatselijke ventilatievoorzieningen. Wanneer de
blootstellingsrisico’s in kaart zijn gebracht, wordt door het volgen van deze strategie
de blootstelling verminderd (en daarmee de risico’s).
De arbeidshygiënische strategie houdt in dat bij het toepassen van
beheersmaatregelen een hiërarchische volgorde dient te worden aangehouden in
afnemende volgorde.

Elimineren van de bron.

Overdrachtsweg

Omgeving

Organisatorisch

Persoonlijke
beschermingsmiddelen
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Deze volgorde is:
A. Elimineren van de bron.
B. Maatregelen nemen in de overdrachtsweg van
bron naar mens:
maatregelen aan de bron en direct om de bron.
C. Maatregelen nemen in de omgeving.
D. Organisatorische maatregelen nemen.
E. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
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Een tegenwoordig veel gebruikte benaming van deze AH-strategie is ‘het STOPprincipe’.
S = Substitutie (vervanging, tot en met volledige eliminatie van een gevaarlijke stof)
T = Technologische maatregelen
O = Organisatorische maatregelen
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen
Deze beheersmaatregelen worden hierna nader toegelicht.
A.
Elimineren van de bron
De meest fundamentele en vaak ook meest effectieve maatregel is het elimineren van
de bron: de oorsprong van het gevaar wordt weggenomen.
Enkele voorbeelden zijn:
Kankerverwekkende, mutagene, zeer toxische en radioactieve stoffen vervangen
door minder gevaarlijke stoffen.

Bekende voorbeelden van vervanging zijn: benzeen als oplosmiddel vervangen
door tolueen; bichromaatzwavelzuur als ontvettingsmiddel vervangen door
zeepoplossingen; verven met organische oplosmiddelen vervangen door
watergedragen verf; asbest vervangen door asbestvrij materiaal, zoals steenwol,
glaswol, nobranda- en promatectplaten. Dit zijn gunstige alternatieven voor zowel
de gezondheid van de medewerker als voor het milieu.

Een andere wijze van bronaanpak is de werkmethode aanpassen en wel zodanig dat
daardoor bepaald werk niet meer nodig is: bijvoorbeeld niet meer desinfecteren met
allerlei chemische middelen, maar huishoudelijk schoonmaken.
Bij bronaanpak kan de afdeling Inkoop van een bedrijf een cruciale rol spelen. Het
is van fundamenteel belang om bij inkoop van apparatuur en stoffen al te borgen
dat rekening wordt gehouden met arbo-aspecten. Dus: intrinsiek veilige stoffen
aanschaffen in plaats van gevaarlijke stoffen.
Wanneer onveilige stoffen worden aangekocht, kunnen daarna allerlei voorzieningen
en maatregelen nodig zijn om hier toch veilig mee te kunnen werken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan zuurkasten, plaatselijke afzuiging, signaleringsapparatuur,
voorlichting aan de medewerkers, eventueel (periodiek) arbeidsgezondheidskundig
onderzoek (PAGO), enz. Uiteindelijk kan dan blijken dat door het hele vervolgpakket
aan voorzieningen en maatregelen goedkoop toch duurkoop wordt en is het vaak
financieel voordeliger om al bij de inkoop te kiezen voor intrinsiek veiligere producten.
Veiligheid en gezondheid beginnen dus al bij de inkoop.
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B. Maatregelen in de overdrachtsweg van bron naar mens
Hierin is onderscheid te maken in maatregelen aan de bron en maatregelen direct om
de bron.
a. Maatregelen aan de bron.
Door deze aanpak kunnen gevaarlijke stoffen zich minder gemakkelijk
verspreiden, waardoor de kans op blootstelling afneemt en daarmee ook de
risico’s.
Een voorbeeld: kiezen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in de vorm van
pellets of granulaten in plaats van vloeistof of poeder, waardoor deze minder
verdampen respectievelijk kunnen verstuiven. Het binden van gevaarlijke stoffen
aan een vaste drager of de gevaarlijke stof insluiten in minder gevaarlijk materiaal.
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de tonerstoffen in printers en kopieermachines.
b. Maatregelen direct om de bron.
Voorbeelden zijn: omkasten, afschermen en afzuigen direct bij de bron, nathouden. Bij dit type maatregelen worden direct om de bron heen voorzieningen
getroffen.

Voorbeelden:
• Bij omkasten wordt de bron geïsoleerd door gebruik te maken van gesloten
systemen. De bron is door de omhulling geheel afgescheiden van de omgeving
en vrijkomende stoffen blijven binnen de omhulling en kunnen niet tot
blootstelling bij medewerkers leiden.
• Door het afdekken van open bakken en containers kan het verdampende
oppervlak van vloeistoffen worden beperkt.
• Het nathouden van een stof tijdens de bewerking of tijdens schoonmaken (om
stuiven en verspreiding te voorkomen).
• Bij plaatselijk afzuigen worden met een afzuigopening vlak bij de bron de
daar vrijkomende stoffen direct weggezogen. Bedacht moet wel worden dat
de meeste dampen zwaarder zijn dan lucht en direct bij het vrijkomen vanuit
de vloeistoffen uitzakken. De plaatselijke afzuiging moet dus bijna altijd laag
gepositioneerd worden.
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De afzuigopening van een flexibele arm moet vlak bij de bron
worden gepositioneerd om voldoende effect te hebben. Dit omdat
de zogenaamde dieptewerking van afzuiging zeer gering is.
Op een afstand van 1x de diameter van de afzuigopening
bedraagt de luchtsnelheid nog maar 10% van de afzuigsnelheid in
de afzuigopening. Op een afstand van 2 x de diameter bedraagt
de luchtsnelheid nog maar 1% van de afzuigsnelheid in de
afzuigopening. Op een afstand van 3 x de diameter bedraagt
de luchtsnelheid nog maar 0,1 % van de afzuigsnelheid in de
afzuigopening enz. Dit betekent dat op korte afstand van de
aanzuigopening de werking van de afzuiging tot nagenoeg nul is
gereduceerd. Zie nevenstaand plaatje.
De dieptewerking van afzuigsystemen is dus zeer gering. De
aanzuigopening van het afzuigkanaal moet daarom zo dicht
mogelijk bij de bron worden geplaatst.

C. Maatregelen in de omgeving
Pas als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende effect hebben, dienen
maatregelen in de omgeving te worden genomen.

Voorbeeld: algemene (ruimtelijke) ventilatie.
Bij ruimtelijke verdunningventilatie wordt de lucht in de hele ruimte ververst.
Dit geeft een algemene verdunning van mogelijk aanwezige stoffen in de lucht.
Duidelijk is dat deze wijze van ventileren veel minder effectief is dan plaatselijke
afzuiging direct aan de bron. Bij ruimtelijke ventilatie kunnen gevaarlijke stoffen
zich toch eerst door de hele ruimte verspreiden en kunnen medewerkers daaraan
worden blootgesteld voordat de stoffen worden afgevoerd. In sommige gevallen
kan ruimteventilatie zelfs de zaak verergeren, omdat stoffen meer kunnen worden
opgedwarreld en zich dan juist door de ruimte gaan verspreiden waardoor een
grotere blootstelling kan optreden. Beter is dan verdringingsventilatie (push-pullventilatie).

Als deze maatregelen in onvoldoende mate mogelijk zijn of onvoldoende effect
hebben, worden organisatorische maatregelen getroffen.
D. Organisatorische maatregelen
Bij deze maatregelen worden mens en bron zoveel mogelijk van elkaar gescheiden
in ruimte of tijd. Risicovolle activiteiten worden gecompartimenteerd, dat wil
zeggen dat zij in een aparte ruimte worden uitgevoerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld
aparte werkruimten worden ingericht voor werk met zeer gevaarlijke stoffen, aparte
spuitcabines voor verfwerk, enz.
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Ook kan de tijd dat mensen in de nabijheid van een risicobron moeten werken, zoveel
mogelijk worden teruggebracht: de blootstellingsduur wordt op die manier beperkt
en daarmee het risico. Dit kan onder andere worden bereikt door taakroulatie.
Men kan bijvoorbeeld werkzaamheden waarbij de dagdosis aan gevaarlijke stoffen
verdelen over meer medewerkers (taakroulatie) en wel zo dat niemand de dagdosis
overschrijdt.
De hier genoemde vier stappen in de arbeidshygiënische strategie kunnen worden
beschouwd als collectieve maatregelen: de aanpak van de bron zelf, de maatregelen
in de overdrachtsweg, de omgeving en de organisatorische maatregelen werken
immers voor meer medewerkers.
Wanneer bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn of de risico’s nog
onvoldoende tot aanvaardbare proporties zijn teruggebracht, kan als laatste
oplossing voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden
gekozen.
E. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Wanneer bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn, of de blootstelling nog
onvoldoende tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht, kan als laatste
oplossing voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen worden gekozen.  
Het dragen van PBM’s is de minst gewenste keuze, omdat het dragen ervan veelal
als oncomfortabel en belastend wordt ervaren en PBM’s veelal slechts een beperkte
beschermende werking hebben, onder andere door verkeerd of niet-consequent
gebruik.
Bekende voorbeelden van PBM’s zijn helmen, veiligheidsbrillen, handschoenen,
veiligheidsschoenen, adembescherming, oorkappen en otoplastieken.

Redelijkerwijsbeginsel
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een
hiërarchische volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op een
hoger niveau onderzoeken, voordat besloten wordt tot maatregelen op een lager
niveau. Het is alleen toegestaan maatregelen op een lager niveau te nemen
als daar goede redenen voor zijn. Het is toegestaan verschillende maatregelen
uit verschillende niveaus te combineren om de risico’s te verminderen, maar
maatregelen van de bovenste niveaus verdienen de voorkeur.
Daarbij geldt het redelijkerwijsprincipe. Bij dit principe gelden daarbij de volgende
overwegingen:
- De ernst van de blootstelling. Bij giftige stoffen is het nemen van
bronmaatregelen belangrijker dan bij minder giftige stoffen.
- De technische haalbaarheid. De te kiezen maatregel moet gemakkelijk
verkrijgbaar zijn. De werkgever moet geen researchwerk hoeven uit te voeren
en nieuwe producten te ontwikkelen om veilig te kunnen werken.
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- De economische haalbaarheid. De kosten van de maatregel moeten in
verhouding staan tot het effect ervan. Hierbij wordt vaak een vergelijking
gemaakt met de maatregelen bij soortgelijke werkzaamheden in andere
bedrijven.
Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Uitzonderingen hierop vormen
risico's van carcinogene en mutagene stoffen. Daarbij mag alleen een stap
lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet
uitvoerbaar is. Economische oorzaken mogen voor deze twee groepen stoffen
niet worden aangewend als reden voor het toepassen van maatregelen op een
lager niveau.

Bij stap 3 wordt een groot beroep gedaan op het praktisch inzicht van de
arbokerndeskundigen in goed werkbare oplossingen die bovendien financieel
haalbaar zijn.
2.4.2

Invulling door de deskundigen

De veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de milieukundige samen
Deze drie disciplines kunnen samen met het bedrijf nagaan of bepaalde stoffen
daadwerkelijk wel nodig zijn en of deze niet vervangen kunnen worden door een
minder gevaarlijke stof. Minder gevaarlijk in alle opzichten houdt in: directe fysischchemische effecten, gezondheidseffecten en milieu-effecten. Kortom: aanpak van de
bron.
Soms kan daarbij een spanningsveld ontstaan tussen veiligheid en gezondheid. Om
blootstelling aan niet-brandbare (milieubelastende) gehalogeneerde koolwaterstoffen
te verkleinen kan ervoor gekozen worden om deze te vervangen door nietgehalogeneerde wel brandbare organische oplosmiddelen. In onderling overleg
tussen het bedrijf en de drie disciplines moet daarin soms een keuze worden
gemaakt.
Het mooiste zou zijn een stof te vinden die én geen gezondheids- (en milieu-)effecten
heeft én niet brandgevaarlijk is.
De veiligheidskundige
Voor de hoger veiligheidskundige betekent dit dat deze grote praktische
kennis moet inbrengen op het gebied van het preventief beheersen van
brandrisico’s en explosierisico’s. Geadviseerd moet kunnen worden over
brandveilige materialen, nood- en oogdouches, vluchtwegen en nooduitgangen,
brandcompartimenteringsconstructies, brandkleppen, brandblussystemen, zonering
bij explosieve situaties zowel bij gas/damp- als bij stofexplosies. Voor situaties met

WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER

23

DE ROL VAN DE ARBOKERNDESKUNDIGEN BIJ HET VEILIG WERKEN MET CHEMISCHE STOFFEN

gevaarlijke stoffen die acuut bedreigend zijn, dient de veiligheidskundige ook te
adviseren over persoonlijke en ruimtelijke detectie- en alarmeringssystemen.
Organisatorisch moet de veiligheidskundige een voorstel kunnen doen voor een
bedrijfsnoodplan waarin ook tal van scenario’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen
worden beschreven.
Enkele voorbeelden:
• Na een ongeval met etsende stoffen, bijvoorbeeld een sterk zuur, moet de
bedrijfshulpverlener (BHV’er) weten dat na het plaatsen van het slachtoffer onder
de nooddouche als eerste de schoenen uitgetrokken moeten worden. Immers,
daar kan het zuur zich ophopen en wordt daar moeilijker weggespoeld.
• Bij een brand in een ruimte naast een ruimte waar gasflessen staan met
brandbare, brandbevorderende of giftige of agressieve gassen staan, moet
geregeld zijn dat – als de veiligheid van de medewerkers dat toestaat – de
gasflessen snel uit die ruimte worden gehaald en naar buiten of een verderop
liggend brandcompartiment worden gebracht. Dit om verergering en escalatie van
de situatie te voorkómen als de brand de betreffende ruimte bereikt en die gassen
gaan ‘meedoen’.
• Bij het werken met bepaalde stoffen die acuut effect hebben, zouden middelen
ter plekke aanwezig moeten zijn om direct na blootstelling te worden ingezet.
Bijvoorbeeld:
- calciumgluconaat of hexafluorine bij het werken met waterstoffluoride;
- diphoterine bij tal van andere stoffen om deze snel te binden hetgeen effectiever
kan zijn dan spoelen met water;
- hydroxycobalamine of het zeer basische 4-DMAP (4-dimethylaminopyridine)
gevolgd door natriumthiosulfaat bij het werken met cyanides.
• Bij inademing van agressieve aerosolen moet geregeld zijn dat de slachtoffers
minimaal 24 uur ‘bewaakt’ worden om tijdig bij een opkomend longoedeem te
kunnen ingrijpen.
• Bij het optreden van spills regelen dat de stoffen adequaat worden afgedekt en
opgeruimd.
De arbeidshygiënist
Naast de eerdergenoemde bronaanpak kan blootstelling aan gevaarlijke stoffen
het beste voorkómen dan wel verminderd worden door maatregelen aan en om
de bron. Als voorbeeld het werken met gesloten systemen en vervolgens in de
arbeidshygiënische strategie het gebruik van doeltreffende ventilatietechnieken.
Bronaanpak kan vaak niet; ook gesloten systemen zijn dikwijls niet mogelijk.
Dan is de volgende technische stap: ventilatie. Deze stap heeft voorrang
boven organisatorische maatregelen of en het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Wanneer de juiste ventilatietechnieken worden ingezet en
aan de specificaties wordt voldaan, geborgd wordt dat er periodieke controles op
de juiste werking plaatsvinden en daarbij erop wordt toegezien dat de gebruikers de
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goede werkmethodes hanteren, dan kan een aanzienlijke reductie worden bereikt in
de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Aan de arbeidshygiënist is het om te adviseren over de juiste afzuiging om de
blootstelling voldoende ver beneden de grenswaarden te krijgen. Dit betreft zowel de
ruimteventilatietechnieken als de plaatselijke afzuigsystemen. In de tabel hierna zijn
de ventilatiesystemen en hun beschermende werking voor mens, product en milieu
op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Soort kast
Ruimteventilatie: verdunning
Ruimteventilatie: verdringing
Hoed/afzuigkap
Spleet flexibele arm
Geperforeerde achterwand
Geperforeerd werkblad
Afzuigkast
Zuurkast/GAP-kast
Recirculatie-zuurkast
Handschoenenkast/glove box

Mate van bescherming van
werker
product
+
+
+
-+
-++
-+++
-+/-++++
++

milieu
+/-

In volgorde van toenemende persoonsbescherming kunnen worden genoemd:
verdunningsruimteventilatie, hoed en afzuigkap, recirculatiezuurkast,
verdringingsruimteventilatie, spleetafzuiging via flexibele arm, geperforeerde
achterwand en geperforeerd werkblad, afzuigkast, zuurkast/GAP-kast,
handschoenenkast/glove box. Naarmate het afzuigsysteem meer gesloten (omkast)
is, is de bescherming tegen gevaarlijke stoffen weliswaar groter, maar neemt het
gemak van werken (ergonomie) enigszins af. Daarom is de handschoenenkast geen
gangbare voorziening en wordt meestal gekozen voor een zuurkast/GAP-kast.
De milieukundige
De milieukundige kijkt ook naar de bron aanpak en focust zo de mogelijk effecten van
de gevaarlijke stoffen voor het milieu. Dit kan soms een spanningsveld opleveren met
de focus van een arbeidshygiënist en de veiligheidskundige. Die laatste twee willen
de gevaarlijke stoffen graag afvoeren van de werkplekken naar buiten (het milieu
in). De milieukundige wil de effecten op het milieu zo veel mogelijk beperken. Door
bronaanpak en goede filtertechnieken kunnen beide doelen gediend worden.
Automatisering van de maatregelenstap
Sinds kort is er ook een tool die helpt bij de automatisering van deze derde stap
‘maatregelen’. Toxic Maatregelen zorgt ervoor dat onderbouwd (op basis van de
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eerste twee modules) een pakket aan maatregelen kunnen worden opgenomen in
de RI&E. Het is echter verstandig om de onderbouwing van dit eindresultaat aan
maatregelen door te spreken met de arbokerndeskundige zodat deze onderbouwd
kunnen worden naar interne en externe stakeholders.
2.5 Stap 4: Borgen
In stap 4 moet geborgd worden dat situaties die al veilig waren en de situaties die
met de maatregelen uit stap 3 voldoende veilig geworden zijn, ook veilig blijven.
Als er nieuwe stoffen worden gebruikt of andere processen worden gevolgd, zou
van tevoren via een risico-inschatting (risk assessment) bekeken moeten worden
welke risico’s daarmee gepaard gaan. Op basis daarvan moeten eventueel extra
maatregelen worden genomen: voorzieningen, procedures, voorlichting, en mogelijk
ook een aanvullend medisch onderzoek.
Borging kan prima plaatsvinden door dit onder te brengen in een managementsysteem (zie eerder). Als in het bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, heeft
dit onderwerp ook een plaats in de managementsystemen. Daarin zit een Plan-DoCheck-Act-cyclus (PDCA-cyclus). Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen de
verschillende arbodeskundigen en de milieumedewerker. Zo’n systeem is al verplicht
voor de Brzo-bedrijven die een actief veiligheidsbeheerssysteem moeten hebben
waar zij jaarlijks op geïnspecteerd worden.
Veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en milieukundigen
Voor alle drie invalshoeken (fysisch-chemische effecten, gezondheidseffecten en
milieueffecten) geldt dat bij een geplande wijziging in soorten gevaarlijke stoffen
of werkwijzen met gevaarlijke stoffen een actief Management Of Change-systeem
(MOC) kan worden toegepast.
Wanneer er veranderingen gepland zijn in het werken met of de opslag van
gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf, is het aan deze drie deskundigen om dit te
borgen in een management- of changesysteem. De verandering wordt aangemeld
en vervolgens geanalyseerd op de consequenties voor veiligheid, gezondheid en
milieu. Er worden risicoschattingen gemaakt en op basis daarvan kan het nodig zijn
dat er aanvullende veiligheids- en/of milieumaatregelen moeten worden genomen.
Mogelijk moeten werkmethoden gewijzigd te worden, aanvullende voorzieningen
worden getroffen, medewerkers, nieuwe instructies worden gegeven en aangepaste
procedures worden opgesteld. Pas als alles is geregeld worden de wijzigingen
doorgevoerd.
De arbeidshygiënist
Voor de arbeidshygiënist zijn er in deze stap van het borgen verschillende activiteiten.
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Herhalingsmetingen
De arbeidshygiënist kan actief initiëren dat er herhalingsmetingen naar de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd. Volgens de NEN 689 dienen
periodiek herhalingsmetingen naar de blootstelling te worden uitgevoerd.

Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (AGO’s)
Als controle op de effectiviteit van de genomen risicobeheersmaatregelen moeten
arbeidsgezondheidskundige onderzoeken aan de medewerkers die met gevaarlijke
stoffen werken worden aangeboden. Dit kan bestaan uit biological monitoring.
Periodiek wordt de concentratie in urine of bloed gemeten van medewerkers die met
bepaalde stoffen werken. Dit vraagt een samenspel tussen de arbeidshygiënist en de
bedrijfsarts.
Als uit die onderzoeken blijkt dat er geen verhoogde waarden in urine of bloed zitten
(vergeleken met referentiewaarden), is de situatie goed. Worden er wel verhoogde
waarden gevonden, dan dient onderzocht te worden hoe dat komt en of aanvullende
maatregelen nodig zijn.
Regelen van inspecties
De arbeidshygiënist kan een initiërende rol vervullen in de periodieke controles van
plaatselijke ventilatiesystemen.
De veiligheidskundige
Voor de veiligheidskundige betekent dit dat alle zaken die gericht zijn op het
voldoende laag houden van de risico’s ten aanzien van acute blootstellingen, brand
en explosies ook daadwerkelijk zo laag blijven.
Enkele voorbeelden:
• BHV: in preventieve zin de BHV-organisatie regelmatig de scenario’s met
ongevallen met gevaarlijke stoffen laten beoefenen.
• Periodieke controles: kritische apparatuur om brandveiligheid te beheersen (ook
in relatie tot gevaarlijke stoffen) periodiek controleren: de brandblusapparatuur,
de nood- en oogdouches, de sprinklerinstallatie de handbrandmelders, de
brandkleppen in de ventilatiekanalen, de detectieapparatuur, enz.
• Ventilatietechnieken: periodiek de ventilatie-apparatuur laten onderhouden en
inspecteren.
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3. De rol van de A&O’er
Binnen de rol van de A&O’er zijn twee taken te onderscheiden:
• Toetsen van de RI&E.
• Organisatorische aspecten.
3.1 Toetsen van de RI&E
In het kader van de nieuwe certificeringseisen die gelden vanaf 1 juli 2022 moet de
A&O’er in de volle breedte een RI&E kunnen toetsen. De A&O’er moet dus de RI&E
ook kunnen beoordelen voor wat betreft gevaarlijke stoffen. Dit houdt onder meer in
dat de A&O’er:
• moet kunnen aangeven of aan de gestelde wettelijke verplichtingen zijn voldaan,
zoals het in kaart brengen van de aard van de stoffen en de mate en duur van de
blootstelling aan die stoffen;
• moet kunnen beoordelen of rekening is gehouden met de aanvullende
verplichtingen ten aanzien van CMR-stoffen;
• moet kunnen nagaan of het vierstappentraject is ingevuld of anderszins invulling
gegeven is aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het werken met en de
opslag van gevaarlijke stoffen;
• moet toetsen of er voldoende gekeken is naar brand- en explosieveiligheid. Of er
een noodzaak was tot het opstellen van een explosieveiligheidsdocument en een
zonering in het bedrijf.
Samengevat: op een basisniveau moet de A&O’er de RI&E op gevaarlijke stoffen
kunnen toetsen zowel ten aanzien van de fysisch-chemische risico’s als ten aanzien
van de gezondheidsrisico’s van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
3.2 Organisatorische aspecten
Een tweede rol die de A&O’er op zich kan nemen is de organisatorische kant van
het verhaal. Terwijl de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist meer technisch
georiënteerd zijn, heeft de A&O’er een bredere blik en kan meer naar organisatorische
proceskanten kijken. Meer dan de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist zou de
A&O’er kunnen kijken naar de achterliggende oorzaken van het ontstaan van risico’s.
De A&O’er zou tevens kunnen kijken naar de hele procesgang van inkoop, intern
transport, opslag, gebruik en afvoer van de stoffen.
Fundamentele organisatorische vragen daarbij zijn:
• Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het
werken met gevaarlijke stoffen goed geborgd in de organisatie? Hebben de
leidinggevenden hierin een expliciete rol?
• Wie beslist over de aanschaf van gevaarlijke stoffen?
• Wordt bij de voorgenomen aanschaf van zeer gevaarlijke stoffen zoals CMR en
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•
•

extreem toxische, sensibiliserende en hormoonverstorende stoffen extra kritisch
gekeken?
Moeten de gebruikers voorafgaande aan het bestellen van gevaarlijke stoffen zich
eerst verdiepen in de gevaarsaspecten van deze stoffen?
Wordt voorafgaande aan de bestelling eerst bekeken of de bestaande
veiligheidsvoorzieningen voldoende zijn voor het werken met de nieuwe stoffen of
dat er aanvullende voorzieningen nodig zijn?

4. Conclusie
Alle drie arbokerndeskundigen en aanvullend ook de milieukundige hebben een rol in
het beheersen van de risico’s bij het werken met en de opslag van gevaarlijke stoffen.
Ze hebben deels overlappende, deels complementaire competenties, waardoor de
gezamenlijke inzet van hen veel synergistische voordelen kan opleveren.
Wim van Alphen, hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist en chemicus
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Wij werken aan een wereld
waarin werk geen leven meer kost

Ga nu ook aan de slag, voor een veilige
werkomgeving met chemische producten
Chemische veiligheid wordt steeds belangrijker. Dit onder
druk van controle door de overheid, maatschappelijke
druk, verwachting van klanten en krapte op de
arbeidsmarkt.
Dat de chemische veiligheid goed geregeld is, is steeds
meer de norm aan het worden. Het is normaal dat je
chemische veiligheid als organisatie op orde hebt.
U als veiligheidsprofessional speelt een cruciale rol om
dit voor uw organisatie mogelijk te maken. Zoals bij veel
professies wordt ook bij u de administratieve zaken
geautomatiseerd.
Toxic heeft hier met zijn tools veel ervaring mee en kan
voor u deze administratieve werkprocessen uit handen
nemen en voor u bijhouden. Denk hierbij aan het wettelijk
stoffenregister en de verplichte registratie van de
blootstelling en de schatting hier van.
Ook doen we voorstellen voor het maatregelenpakket
bij de stoffen waar u mee werkt. U heeft chemische
veiligheid qua wettelijke verplichtingen goed geregeld en
al uw chemische veiligheidsadministratie op orde.
U kunt u nu richten op handhaving en voorlichting. Daar
maakt u het verschil. Weet u niet hoe u uw processtappen
kunt inrichten dan kunnen onze adviseurs u ook helpen of
oriënteer u eerst via onze gratis Toxic.nl/kennisbank.
Heeft u vragen of wilt u een demo zien?
Bel 070-3780162 of stuur een bericht naar toxic@sdu.nl.

www.toxic.nl
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