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Aandacht voor gevaarlijke stoffen

Momenteel wordt terecht veel aandacht besteed aan de 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Te veel werknemers 
worden nog aan deze stoffen blootgesteld, met als gevolg 
veel beroepszieken en sterfgevallen. De schatting is dat ruim 
3000 werknemers per jaar overlijden aan de gevolgen van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk en dat 
een veelvoud daarvan per jaar een beroepsziekte oploopt, 
waardoor de kwaliteit van hun leven drastisch afneemt. 
Voorbeelden hiervan zijn beroepsziekten gerelateerd aan asbest, 
oplosmiddelen, kwartsstof, isocyanaten, houtstof, dieselrook in 
garages, lasrook, zware metalen, farmaceutica, maar ook om 
meelstof, huid-irriterende stoffen, enz. 
Die blootstelling moet worden teruggedrongen. De Nederlandse 
Arbeidsinspectie heeft dit dan ook tot speerpunt gemaakt. Veel 

bedrijven zijn en worden hierover benaderd; dat is een goede zaak. Bedrijven wordt 
dan aangegeven dat zij van alle stoffen een goede registratie moeten opzetten en 
– conform het Arbobesluit (artikel 4.2 lid 1) – de mate en duur van de blootstelling 
moeten bepalen.

Huidige werkwijze 

Er wordt soms veel tijd, energie en geld gestoken om een goed beeld te krijgen van 
de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en de registratie daarvan. 
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). Zij benaderen een firma die zo’n schattingsmodel onderhoudt 
en leveren gegevens aan van alle gevaarlijke stoffen die zij in huis hebben of als 
bijproduct produceren. Soms wordt een abonnement afgesloten. Bedrijven willen 
zich hierin laten ‘ontzorgen’. 
Voordeel is dat men minder verplichte administratie heeft en dat de verantwoordelijke 
veiligheidsprofessional zich meer kan richten op voorlichting en communicatie naar 
de werkvloer. Het nadeel daarvan is echter dat de specifieke kennis van de bedrijven 
in deze materie afneemt. Het wordt een invuloefening en voor het bedrijf een ‘ver 
van mijn bed show’. De arbokerndeskundige, in dit geval de arbeidshygiënist, heeft 
tegenwoordig als bijkomende taak uitleg te geven wat er geschat wordt en hoe dit 
te interpreteren. De trend van de ‘automation’ van taken is namelijk niet tegen te 
houden en gebeurt bij heel veel andere professionals; denk aan marketing, sales, 
finance, enz.

Kritische kanttekeningen
Bij al die stoffen zitten soms ook zeer kleine hoeveelheden aan stoffen, die slechts 
heel incidenteel gebruikt worden door slechts enkele medewerkers. Ook worden 
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soms stoffen opgenomen die achterwege hadden kunnen blijven: van keukenzout tot 
zelfs demiwater. 

Gaan we daarin niet te ver? Wordt niet soms te veel moeite aan de beoordeling van 
de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de invulling van de registratieverplichtingen 
besteed? Jagen de bedrijven zich daarmee niet op onnodig hoge 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? Dit gelet op de frequentie van het gebruik, de hoeveelheden, de vluchtigheid 
of deeltjesgrootte en de wijze waarop met de stoffen wordt gewerkt en de reeds 
aanwezige inperkingsvoorzieningen. 

Schiet ook de Arbeidsinspectie soms niet te ver door in het te letterlijk invullen 
van de wettelijke verplichting en daarmee aan de bedrijven veel te veel inspanning 
vragen? Vragen zij ook niet soms onterecht dat bedrijven al maatregelen nemen op 
basis van hoge waarden die met de schattingsmodellen gevonden zijn? Dit terwijl de 
schattingsmodellen veelal een verregaande conservatieve overschatting leveren? 
 

Praktische aanpak

Kunnen we het niet veel pragmatischer invullen en tijd, energie en geld liever 
besteden aan het verbeteren van situaties in plaats van te ver doorgaan met 
diagnosticeren? 
Binnen verschillende branches kan gewerkt worden met het systeem van ’Veilige 
Werkwijzen’. Daaronder wordt verstaan ‘een nauwgedefinieerde activiteit/werkwijze 
waarbij onder nauwkeurig vastgelegde omstandigheden voor een bepaalde (groepen) 
stoffen is aangetoond dat de blootstelling aantoonbaar en duurzaam onder de 
grenswaarde ligt.’
Daarmee wordt bereikt dat niet voor al die stoffen en situaties het hele traject van 
inventariseren, beoordelen en maatregelen nemen hoeft te worden doorlopen. De 
moeite die dan gedaan hoeft te worden is dan veel geringer. Voorwaarde hiervoor 
is wel dat de betreffende stoffen, werkzaamheden en omstandigheden waarop 
de veilige werkwijze betrekking heeft, nauwkeurig kunnen worden afgebakend en 
omschreven. Dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, maar wel in sectoren waarin 
de variatie aan stoffen en handelingen relatief klein is. De rol van de arbeidshygiënist 
is daarbij ook belangrijk. Voorwaarde daarbij is wel dat de kerndeskundige ook meer 
branchespecifieke kennis opdoet over de werkprocessen. 
Een voorbeeld van de methode Veilige Werkwijzen is bij 5xbeter. Daar wordt aan 
de hand van zeven precies gedefinieerde activiteiten met gevaarlijke stoffen de 
blootstelling aangegeven en tevens vermeld onder welke condities die activiteiten 
mogen worden uitgevoerd om onder die blootstelling te blijven. In veel gevallen blijft 
afstemming met de arbeidshygiënist gewenst. 
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Meer generieke aanpak

De hierna beschreven aanpak is echter veel generieker en daarom breed toepasbaar 
voor zeer veel werksituaties. Waar het om gaat, is een realistische en praktische 
aanpak van de inschatting van blootstelling, waarin ook een rationele kosten-baten 
afweging wordt gemaakt. Dit is te realiseren door de volgende meer algemene 
aanpak van de Veilige Werkwijzen. 

Stap 1

Deze stap bestaat uit drie delen: 
• Allereerst stoffen afvoeren die echt niet meer gebruikt worden. Dat scheelt niet 

alleen de blootstellingsbeoordeling en de verplichte registratie, maar scheelt ook 
dure opslagruimtes. En bovendien wordt het daar veiliger door: er zijn immers 
minder gevaarlijke stoffen in huis.

• Uitfaseren van de carcinogene en mutagene stoffen, bepaalde vluchtige 
organische stoffen en de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-stoffen). Hiertoe geldt 
ook al een wettelijke (inspannings)verplichting. Het uitfaseren maakt het veiliger en 
scheelt bovendien veel verplicht gedoe (registratie).

• De niet gevaarlijke stoffen buiten beschouwing laten: voedingsmedia, bepaalde 
buffers, keukenzout, inert stoffen, enz. 

Verdere aanpak 
Daarna kan de control banding werkwijze gevolgd worden. Hierbij worden de stoffen 
in vijf hazardgroepen verdeeld op basis van de H-zinnen of grenswaarden. Daarna 
wordt globaal de mate van blootstelling aan deze stoffen ingeschat. De grootte van 
de blootstelling hangt van zeer veel factoren af, zoals:
- de hoeveelheid waarmee wordt gewerkt,
- de concentratie van de stoffen, 
- duur en frequentie van de werkzaamheden, 
- de aggregatietoestand (vast, vloeibaar of gassen), 
- de vluchtigheid van vloeistoffen, 
- wel of geen aerosolvorming, 
- de temperatuur en druk, 
- de mate van geslotenheid van de opstelling: gesloten of open systemen, 
- plaatselijke afzuigvoorzieningen, 
- ruimteventilatie, 
- hoe met de stoffen wordt gewerkt, 
- de mate van orde en netheid, hygiëne, 
- veiligheidsprocedures, 
- gedrag van de medewerkers, 
- mogelijke seizoensinvloeden, enz.

De twee zaken hazard en blootstelling worden in een matrix uitgezet. Daarmee 
ontstaat een indeling van de werksituaties met gevaarlijke stoffen in 25 risicoklassen 
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(de cellen van de matrix). Feitelijk is dit een risicomatrix met de factoren kans x effect. 
De situaties die in de categorie rood vallen, kunnen worden beschouwd als groot 
risico, de situaties in de gele band als midden risico en de situaties in de groene zone 
als kleine risico’s.
Maar dit is nogal een gedoe, met name de beoordeling van de grootte van de 
blootstelling. 

Stap 2

Om hier een eenvoudigere invulling aan te geven, wordt de volgende aanpak 
beschreven, waarbij van twee hoofdinvalshoeken wordt uitgegaan. 
• De eerste is onderscheid maken in stoffen die slechts incidenteel gebruikt worden 

en stoffen die frequent gebruikt worden. 
• De tweede is onderscheid maken om te werken in gesloten systemen 

(of systemen met een goede plaatselijke afzuiging) en open systemen. 
Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk (en nodig) zijn om naar meer 
bloostellingsfactoren te kijken.

Daarna wordt nog gedifferentieerd in kleine en grotere hoeveelheden en in stoffen die 
niet of juist wel giftig en/of CM (carcinogeen en/of mutageen) zijn. 

Onder de niet giftige en/of CM-stoffen verstaan we de stoffen die volgens COSHH 
(Control of Substances Hazardous to Health) op basis van hun hazard-zinnen zijn 
ingedeeld in de Klassen A t/m C.  

Onder de wel giftige en/of CM-stoffen verstaan we de stoffen die volgens COSHH op 
basis van hun hazard-zinnen zijn ingedeeld in de Klassen D (zeer toxisch en verdacht 
CM) en E (bewezen CM). Zie het volgende schema.
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In stap 2 wordt onderscheid gemaakt in: 
A. Chemische stoffen die wel in huis zijn maar slechts incidenteel gebruikt worden.
B. Chemische stoffen die frequent/regulier gebruikt worden.

Voor al deze stoffen geldt de registratieplicht: naam, H-zinnen en grenswaarden, dit 
ongeacht of er wel of geen blootstelling hoeft te worden bepaald zoals hierna nader 
wordt uitgewerkt. 

In het hiernavolgende schema wordt aan de hand van enkele parameters 
aangegeven of op basis van die parameters gesteld kan worden dat het risico zeer 
klein is en bijgevolg volstaan kan worden met een globale blootstellingsbeoordeling 
(op basis van die parameters) of dat het risico waarschijnlijk groter is en dat daarom 
een diepgaandere blootstellingsbeoordeling nodig is door metingen of schattingen. 

Dus de keuze wordt: 

A.  Chemische stoffen die wel in huis zijn maar slechts incidenteel gebruikt 
worden 

Deze stoffen zijn in het bedrijf aanwezig om bij gelegenheid eens gebruikt te worden. 
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Men wil dan niet misgrijpen en ze daarom niet afvoeren. 
Als frequentie van gebruik: maximaal circa 1x per kwartaal.

In de categorie A kan een onderscheid worden gemaakt in twee ‘c’: 

A1. Stoffen die in gesloten systemen, in systemen op onderdruk met afzuiging naar 
buiten, in goed werkende zuurkasten/GAP-kasten of bij afgezogen apparatuur (TNO-
handgereedschap) e.d. gebruikt worden. Hierbij kan worden gesteld dat doordat 
in gesloten systemen wordt gewerkt, de blootstelling verwaarloosbaar klein is. De 
gebruikshoeveelheid is daarbij niet van belang. Met deze globale beoordeling van de 
blootstelling kan worden volstaan.

Voor deze stoffen hoeft dus geen diepgaande (nadere kwantitatieve) 
blootstellingsbeoordeling (schattingen of metingen) te worden uitgevoerd. De 
rechtvaardiging hierin zit in het feit dat doordat juist met die goede risicobeperkende 
voorzieningen wordt gewerkt, de blootstelling nagenoeg nihil is. Die voorzieningen 
moeten qua werking en gebruik natuurlijk dan wel goed geborgd zijn (technisch, 
organisatorisch en qua gedrag van de medewerkers) en goed beschreven zijn.
De stoffen wél registreren (naam, H-zinnen en grenswaarden), maar verder buiten 
beschouwing laten qua blootstelling. 

A2. Stoffen die in open systemen zonder goede mechanische plaatselijke 
afzuigvoorzieningen worden gebruikt.

Hierin kan onderscheid worden gemaakt in:
A2.1 Kleine hoeveelheden: ordegrootte grammen en milliliters die niet giftig en/of 
CM zijn. Door de hoeveelheid en aard van deze stoffen kan als globale beoordeling 
worden gesteld dat het risico bijzonder klein is. Voor deze stoffen/activiteiten is geen 
nadere blootstellingsbeoordeling nodig. Deze stoffen wel registreren (naam, H-zinnen 
en grenswaarden), maar verder buiten beschouwing laten. 

A2.2 Kleine en grote hoeveelheden die giftig en/of CM zijn. Voor deze stoffen/
activiteiten is wel een diepgaande blootstellingsbeoordeling nodig.

B. Chemische stoffen die frequent/regulier gebruikt worden

Wat is frequent/regulier? Dat zijn stoffen die vaker dan incidenteel worden 
gebruikt. Dat kan dagelijks zijn, maar ook wekelijks of maandelijks. Ook de daarbij 
gebruikte voorzieningen kunnen sterk variëren. Het gebruiksprofiel kan dus sterk 
verschillend zijn. Net als bij categorie A wordt ook hier onderscheid gemaakt in twee 
gebruiksprofielen:
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B1. Stoffen die in gesloten systemen, in systemen op onderdruk met afzuiging naar 
buiten, in goed werkende zuurkasten/GAP-kasten of bij afgezogen apparatuur (TNO-
handgereedschap) e.d. gebruikt worden. Voor deze stoffen is het niet nodig om een 
nadere blootstellingsbeoordeling (schattingen of metingen) uit te voeren. Immers, 
omdat in gesloten systemen wordt gewerkt, is de blootstelling verwaarloosbaar klein 
is. De gebruikshoeveelheid is daarbij niet van belang. 
De stoffen wél registreren (naam, H-zinnen en grenswaarden), maar verder buiten 
beschouwing laten qua blootstelling. 

B2. Stoffen die in open systemen zonder goede mechanische plaatselijke 
afzuigvoorzieningen worden gebruikt. Voor deze laatste categorie stoffen een 
onderscheid maken in: 

B2.1 Bij werkzaamheden met kleine hoeveelheden stoffen die niet giftig en/of 
carcinogeen/ mutageen zijn, geldt dat wanneer gewerkt wordt met 
- vloeistoffen met een lage dampspanning (≤ 23 mbar) én zonder aerosolvorming 

en/of 
- vaste stoffen in relatief grote deeltjes, korrels of granulaten 
het blootstellingsrisico te verwaarlozen klein is. 
Met deze globale beoordeling kan dan worden volstaan. 
Dus voor deze stoffen geen nadere blootstellingsbeoordelingen (schattingen en/of 
metingen) uitvoeren. De stoffen wel registreren (naam, H-zinnen en grenswaarden), 
maar verder buiten beschouwing laten. 

B2.2 Bij werkzaamheden met grotere hoeveelheden stoffen die niet giftig en/of 
carcinogeen/mutageen zijn en met kleine en grotere hoeveelheden stoffen die wel 
giftig en/of carcinogeen/mutageen zijn*, geldt dat wanneer gewerkt wordt met 
- vloeistoffen met lagere dampspanning (≤ 23 mbar) maar veel aerosolvorming en/

of
- vloeistoffen met hogere dampspanning (> 23 mbar) en/of aerosolvorming en/of
- vaste stoffen in relatief kleine deeltjes (≤ 100 µm) en/of 
- gassen
de blootstelling bij deze werkzaamheden wél goed kwantitatief beoordeeld dient te 
worden. 

* Deze categorie stoffen betreft de meest gevaarlijke stoffen: de bewezen 
carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (1A en 1B), tevens sensibiliserende, 
zeer giftige en STOT-doelorgaantoxiciteit-stoffen (gevarencategorie 1).

Als wordt uitgegaan van de frequentie van gebruik, ontstaat het volgende 
beslismodel:
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Bij het diepgaander beoordelen van de blootstelling aan stoffen door metingen 
en/of schattingen via blootstellingsmodellen hoeven ook niet alle stoffen 
‘bekeken’ te worden. Die stoffen kunnen geclusterd worden in bepaalde groepen. 
Enkele voorbeelden: lakken en verven op thinnerbasis, lakken op terpentine/
wasbenzinebasis, lakken op thiazolebasis (watergedragen), diverse soorten 
spuitbussen (mede op basis van hun drijfgassen), bepaalde loctitelijmen, oliën en 



WHITEPAPER 11
EEN PRAKTISCHE INVULLING VAN DE VERPLICHTING OM DE BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE 
STOFFEN TE BEOORDELEN

WWW.TOXIC.NL

vetten, reinigingsmiddelen, conserveermiddelen, brandstoffen, koelmiddelen, enz. 
Dus slim met groepen werken bespaart veel werk.
Soms kan ook worden gewerkt met een ‘markerstof’ of een ‘kritische component’. 
Deze wordt dan bepaald op basis van zijn hazard-classificatie, de grenswaarde, het 
gehalte van de stof in het mengsel en de vluchtigheid.

Hetzelfde geldt voor de informatie over gevaarlijke stoffen naar de medewerkers. Ook 
die kan geclusterd worden. Bijvoorbeeld een duidelijke werkplekinstructiekaart (WIK) 
voor alle lakken op thinnerbasis. Ook kan soms worden gewerkt met WIK’s voor 
bepaalde processen, bijvoorbeeld spuitwerkzaamheden.

De stappen zijn dus:
• Ruwe schatting maken met behulp van de hier beschreven methode of een tier 1 

tool gebruiken naar keuze (bij voorkeur een waarin de klant op de hoogte wordt 
gehouden van wijzigingen).

• De gevonden risicovolle processen bespreken met een arbeidshygiënist.
• In overleg met arbeidshygiënist (eventueel na een tier 2 schatting door 

arbeidshygiënist) kiezen voor metingen.
• Periodieke herhaling van deze stappen zodat je volgens de laatste stand van de 

wetenschap blijft werken.

Een kritische opmerking over de schattingsmodellen

De meeste softwaretools zijn conservatief. Daarmee wordt bedoeld dat zij vaak de 
blootstelling aan de hoge kant inschatten. Om veiligheids/gezondheidsredenen is 
dit terecht. Als het tegendeel het geval zou zijn, dan was dit zeer zorgelijk. Dan zou 
aangegeven kunnen worden dat de blootstelling laag is, terwijl deze in werkelijkheid 
veel hoger is. 

Het gevolg van deze conservatieve inschattingen is echter wel, dat als met het 
schattingsmodel een hoge waarde wordt gevonden, je eigenlijk nog niet weet hoe 
hoog/laag de blootstelling echt is. Dan al maatregelen nemen om de blootstelling 
te reduceren, zou onnodig kunnen zijn, omdat de werkelijke blootstelling misschien 
wel al laag genoeg (ver onder de grenswaarde) zit. Om die werkelijke blootstelling 
te bepalen en dus vast te stellen of wel of geen maatregelen noodzakelijk zijn, zijn 
metingen nodig. 
Alleen als met de schattingsmodellen een zeer lage waarde wordt gevonden, mag 
aangenomen worden dat de blootstelling ook erg laag is. Dat geeft de betrekkelijke 
waarde aan van die blootstellingsmodellen.

Opmerking over incidenten (in open systemen) 
Wanneer een incident plaatsvindt met een zeer giftige en/of CM-stof kan meestal niet 
ter plekke een blootstellingsmeting gedaan worden. Wel kan soms achteraf op basis 
van gegevens nog geschat worden hoe groot de blootstelling geweest is. 
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Conclusie

Aan de ene kant is dat dus selectief zijn met het opnemen van stoffen in een 
abonnement in een commerciële softwareschattingstools en met het uitvoeren van 
metingen. 
Maar stoffenmanagement is geen statisch geheel. Daarom kan het aan de andere 
kant juist verstandig zijn om de optie open te houden (gefaseerd) wel veel meer 
stoffen op te nemen, hoewel daarvoor nog geen directe aanleiding lijkt te bestaan. 
Stoffen kunnen namelijk in de loop van de tijd toch gevaarlijker blijken dan 
momenteel wordt gedacht,  en daardoor een zwaardere classificatie krijgen en lagere 
grenswaarden. 
Voer de aanpak van gevaarlijke stoffen pragmatisch uit. Kwalificeer de stoffen dus 
eerst, en gebruik de blootstellingstools selectief. Spreek de uitkomsten van die 
schattingen door met een arbeidshygiënist. Steek niet te veel tijd, energie en geld 
in diagnoses met schattingsmodellen en metingen. Doe dit liever in het nemen van 
maatregelen om duidelijke blootstellingen te reduceren. Houd de hiervoor besproken 
stappen aan als praktische richtlijn voor stoffenbeleid. En houd rekening met 
wijzigingen in wetgeving, stofsamenstelling en veranderende grenswaarden.

Tot slot een casus

Laboratoriumchemicaliën
Stel dat in een laboratorium alleen in de zuurkasten met chemische stoffen wordt 
gewerkt. En dat aan deze zuurkasten hoge eisen zijn gesteld, dat deze qua 
protectiefactoren en luchtsnelheden in de raamopening voldoen aan de actuele 
inzichten. De zuurkasten zijn voorzien van detectiesystemen die de gebruikers 
waarschuwen wanneer er storingen zijn of de gewenste luchtdoorstroming niet 
gehaald wordt. De zuurkasten worden periodiek gecontroleerd. De zuurkasten staan 
goed gepositioneerd in het laboratorium, d.w.z. niet aan looppaden, nabij deuren 
en vlak bij luchttoevoerroosters. Daarmee zijn ongewenste luchtbewegingen en 
verstorende venturi-effecten uitgesloten.
De gebruikers zijn geïnstrueerd in het veilig werken aan de zuurkasten en op hun 
gedrag wordt toezicht gehouden door de leidinggevende. 
Er kan dan van uitgegaan worden dat de blootstelling (via de ademhalingswegen) 
verwaarloosbaar laag is. Metingen of schattingen laten uitvoeren, heeft in dit geval 
geen toegevoegde waarde. Overigens blijft de verplichting gelden om te onderzoeken 
of er met vervangende stoffen kan worden gewerkt. Dan hoeft mogelijk ook niet meer 
in de zuurkast gewerkt te worden, wat qua energieverbruik zeer kostenbesparend is. 
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EEN PRAKTISCHE INVULLING VAN DE VERPLICHTING OM DE BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE 
STOFFEN TE BEOORDELEN

WWW.TOXIC.NL

Wim van Alphen, arbeidshygiënist/chemicus, PHOV
Met dank aan:
Beate D. Heru Utomo Site Lead of EHS van TEVA.
Wendela Heskes Health specialist TEVA
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DE ROL VAN DE ARBOKERNDESKUNDIGEN BIJ HET VEILIG WERKEN MET CHEMISCHE STOFFEN

Toxic® 
Wij werken aan een wereld 
waarin werk geen leven meer kost

www.toxic.nl

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.
 


