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1. Wettelijke achtergrond 

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de meeste bedrijven 
verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit betekent 
dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die aanwezig 
en van de mogelijk daardoor ontstane risico’s. Naar alle aspecten moet worden 
gekeken worden, dus ook naar de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. 

In de Arbowet is dit in artikel 5 bepaald: ‘Bij het voeren van het 
arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie 
schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze 
risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en 
de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van 
werknemers.’ 

In het Arbobesluit onder artikel 4.2 wordt deze verplichting nader toegespitst voor 
het werken met gevaarlijke stoffen. Die zegt dat indien werknemers worden of 
kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen de aard, de mate en de duur 
van die blootstelling aan gevaarlijke stoffen moeten worden beoordeeld teneinde 
de gevaren voor de werknemers te bepalen. Zie bijlage 1 voor een weergave van dit 
artikel. 
Aanvullend worden in het Arbobesluit in artikelen 4.13 en 4.15 aanvullende eisen 
gesteld aan over CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen). 
Zie bijlage 2 voor een weergave van deze artikelen. 
In het Arbobesluit wordt onder artikel 4.6 ingegaan op het voorkomen van 
ongewilde gebeurtenissen (fysisch chemische effecten) als brand en explosies. 

2. Gevaarlijke stoffen

Bij de RI&E gevaarlijke stoffen gaat het om gevaarlijke stoffen. Volgens de 
definitie in het Arbobesluit (artikel 1.1 lid 5b) zijn dit stoffen of mengsels waaraan 
werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege 
de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen of mengsels 
voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.

Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en 
dergelijke. Het gaat om materialen of situaties die de potentie hebben letsel of 
schade toe te brengen. Hetzelfde geldt voor gevaarlijke stoffen. Of de gevaarlijke 
stoffen daadwerkelijk risico’s op leveren, hangt van de omstandigheden af. Dan 
moeten er omgevingsfactoren zijn, er moeten mensen aan worden blootgesteld, 
enz. Kortom, een scenario waarin de kans bestaat dat het gevaar zich kan omzetten 
in een effect. Daarmee is er een risico ontstaan. 
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3. Indeling in gevaarsklassen

Chemicaliën worden, behalve in hun gewone chemische classificatie, op grond van 
hun gevaarseigenschappen in (gevaars)categorieën ingedeeld. De huidige indeling 
is conform de Europese CLP-verordening (Classification Labelling and Packaging), 
die is afgeleid van de GHS (Globally Harmonised System). In de GHS/CLP wordt 
een aantal hoofdcategorieën onderscheiden, die weer nader onderverdeeld zijn in 
subcategorieën. Daarbij wordt met negen gevaarsymbolen gewerkt.

De negen GHS-symbolen

Tevens wordt gewerkt met signaalwoorden: de woorden Danger (Gevaar) en 
Warning (waarschuwing). Feitelijk een driedeling: als er geen signaalwoord bij staat, 
valt de stof in de minst gevaarlijke klasse (van de drie). 

Met de invoering van de CLP is afscheid genomen van de oude R- en S-zinnen. 
Daarvoor in de plaats zijn de H- en P-zinnen (hazard en precaution-zinnen) 
gekomen. Een meerwaarde van de nieuwe gevaarssymbolen is het verschil dat nu 
gemaakt is in acute toxiciteit (het doodskopje) en langetermijneffecten (de radiant 
man / de torso). 

Onder de stoffen die met het torso-pictogram (de radiant man) worden aangeduid, 
valt een groot scala aan stoffen en niet alleen bepaalde kankerverwekkende 
stoffen. Ook sensibiliserende, mutagene, reprotoxische stoffen en stoffen 
met aspiratiegevaar en stoffen die specifiek bij herhaalde blootstelling op een 
doelorgaan werken, de zogenaamde STOT-stoffen, vallen onder deze categorie. 
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4. Drie hoofdrubrieken gevaarlijke stoffen

In de CLP worden de stoffen in drie hoofdrubrieken qua gevaar ingedeeld: 
• Fysisch-chemisch gevaar
• Gezondheidsgevaar
• Milieugevaar

Deze zijn weer nader onderverdeeld in (sub)gevaarsklassen.

Fysisch chemische gevaren (17 gevaarsklassen)
• Ontplofbare stoffen
• Ontvlambare gassen 
• Ontvlambare 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 gevaarsklassen)
• 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 gevaarsklassen)
• Gevaarlijk voor aquatisch milieu
• Gevaarlijk voor de ozonlaag (aanvullend van EU)
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5. De belangrijkste eisen aan de RI&E gevaarlijke stoffen 

Net als bij de algemene RI&E moet een RI&E gevaarlijke stoffen voldoen aan de 
algemene eisen ten aanzien van volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en 
actuele inzichten. 

Volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit
• Volledig betekent dat alle situaties met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd 

moeten zijn.
• Betrouwbaar betekent dat de gepresenteerde gegevens een reëel beeld geven 

van de gevaren en risico’s en niet slechts gebaseerd zijn op de subjectieve 
mening van één of slechts enkele mensen. Ook moeten blootstellingsgegevens 
cijfermatig (uit metingen of schattingen) worden onderbouwd. 

• Actualiteit: dit betekent feitelijk dat de RI&E per dag moet kloppen. Afspreken 
dat de RI&E bijvoorbeeld elk jaar wordt aangepast, kan wel, maar is soms 
niet voldoende. Stel dat de RI&E in januari geactualiseerd is en in maart van 
datzelfde jaar nieuwe stoffen in gebruik worden genomen, dan moet de RI&E op 
dit punt direct worden bijgewerkt.

Actuele inzichten
• Dit geldt zowel voor de inventarisatie als voor de verbeteradviezen. Bij de 

inventarisatie moet uitgegaan worden van de actuele inzichten rond gevaarlijke 
stoffen, moeten de huidige grenswaarden worden gehanteerd, enzovoort. 
Vervolgens moeten in het plan van aanpak de ‘state of the art’ oplossingen 
worden geadviseerd. 

• Zo geldt voor situaties met gevaarlijke stoffen dat soms niet kan worden 
volstaan met afzuigsystemen met afzuigsnelheden uit oude normen, maar dat 
op basis van de nieuwste inzichten soms hogere luchtsnelheden moeten worden 
toegepast of dat gewerkt moet worden met push-pull ventilatie. De meest 
recente inzichten om bepaalde risico’s te voorkomen dan wel te beperken zijn 
te vinden in de betreffende branche-RI&E’s, de overeenkomstige arbocatalogi, 
arbokennisdossiers, (multidisciplinaire) richtlijnen, Arbo-Informatiebladen en de 
informatie in de vakbladen en andere literatuur.

PAGO’s
In de RI&E moet een advies staan over de aan te bieden (periodieke) 
arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO’s) met betrekking tot de 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om inzicht te krijgen in de lichamelijke 
toestand van medewerkers en de ontwikkeling hierin in de loop van jaren te 
kunnen volgen (monitoren), kunnen (en moeten) deze arbeidsgezondheidskundige 
onderzoeken worden aangeboden. Er moet voor deze arbeidsgezondheidskundige 
onderzoeken met betrekking tot gevaarlijke stoffen dan natuurlijk wel een goede 
methode bestaan. 
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Bedrijfshulpverlening
Er moeten maatregelen getroffen zijn om bij incidenten met gevaarlijke stoffen 
snel te kunnen ingrijpen. Dit betekent dat in de RI&E een advies moet staan over 
de omvang en vaardigheden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). 
Daarbij moet uitgegaan worden van de zogenaamde maatgevende scenario’s: de 
ergste situaties die in het bedrijf kunnen optreden. Op basis van het plaatsvinden 
van deze worst-case situaties moet de BHV-organisatie adequaat zijn toegerust en 
kunnen optreden. Dit is juist zeer van toepassing voor gevaarlijke stoffen. In de 
RIE moet aangegeven staan op welke scenario’s met gevaarlijke stoffen de BHV-
organisatie moet zijn voorbereid. 

Repressieve voorzieningen
Welke repressieve voorzieningen zijn getroffen? Een aantal voorbeelden: 
• speciale blusmiddelen voor bepaalde stoffen (metaalbranden);
• absorptiemiddelen voor het optreden van spills;
• antigiften of speciale middelen bij blootstelling (huid/oogcontact) met 

gevaarlijke stoffen 

Voorbeelden:
• calciumgluconaat bij het werken met HF (waterstoffluoride);
• diphoterine om direct in te grijpen bij contact met bijtende stoffen met de 

huid of ogen;
• cyaankit voor het werken met cyanides; 
• algemene middelen als nooddouches, oogdouches, vluchtmaskers, 

afsluiters van bedrijfsstoffen, voorzieningen om snel gasflessen het gebouw 
uit te rijden bij een beginnende brand. 

Qua procedures dient van tevoren al bedacht (berekend) te worden op basis van 
vluchtigheid en giftigheid van stoffen in welke ruimtes bij een spill wel of niet 
zonder adembeschermingsmiddelen mag worden binnengegaan om een incident 
te bestrijden of een slachtoffer te redden. 

Plan van aanpak
De RI&E moet voorzien zijn van een plan van aanpak. Het plan van aanpak 
bestaat uit de afgesproken verbeteractiviteiten, de gekozen prioriteiten van het 
management en een tijdpad met verantwoordelijken voor de uitvoering. 

Bij gevaarlijke stoffen geldt aanvullend (Arbobesluit art. 4.2) dat de blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen dient te worden beoordeeld: de aard, de mate en de duur 
van die blootstelling. 
Bij de RI&E moet bij gevaarlijke stoffen zowel naar de fysisch-chemische risico’s 
als naar de gezondheidsrisico’s worden gekeken. Allereerst worden hieronder in 
hoofdstuk 6 de fysisch-chemische risico’s zoals brand en explosies besproken. In 
hoofdstukken 7 t/m 9 wordt ingegaan op de gezondheidsrisico’s.
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6. Brand- en explosierisico’s

Bij de fysisch-chemische risico’s zijn de belangrijke aandachtpunten de 
brandbaarheid en de explosierisico’s. 

Brandrisico’s
Bij de brandbaarheid wordt rekening gehouden met het vlampunt en het kookpunt 
van de stof. Die laatste is een indicatie van de vluchtigheid/dampspanning van de 
stof. Hoe groter de dampspanning (dus hoe vluchtiger de stof) des te lager het 
kookpunt. 
Een veel gebruikte indeling qua brandbaarheid is de volgende:
• K0: zeer licht ontvlambaar, vlampunt < 23 0C en kp < 35 0C (meestal vp < 00C) en 

tot vloeistof verdichte gassen; Cat 1 CLP. Voorbeelden: acetyleen, diethylether, 
methaan, propaan, H2S. 

• K1-klasse: licht ontvlambaar, geen K
0
 zijnde, vlampunt < 23 0C en kookpunt  

> 35 0C; Cat 2 CLP. Voorbeelden: aceton, methanol, ethanol (>70%), tolueen.
• K2-klasse: ontvlambaar; vlampunt bij 1 bar tussen 23 en 60 0C; Cat 3 CLP. 

Voorbeelden: ethanol (<60%), butanol, terpentine, xyleen.
• K3-klasse: brandbare vl. vlampunt bij 1 bar tussen 60 en 93 0C. Voorbeelden: 

benzylbromide, tridecanol.
• K4-klasse brandbare vl. vlampunt > 93 0C. Voorbeelden: difenyloxide, 

methoxyazijnzuur.

Met name de stoffen met een vlampunt van 600C en lager (de ontvlambare stoffen 
ADR-klasse 3) zijn het gevaarlijkst qua brandbaarheid. De K0-klasse is daarbij het 
meest gevaarlijk vanwege het lage vlampunt en de grote vluchtigheid. 

Explosierisico’s 
Een explosie (ontploffing) is een plotselinge vergroting van het volume en het snel 
vrijkomen van energie, gepaard gaande met het ontstaan van hoge temperaturen 
en het vrijkomen van gassen. Een explosie is een snelle verbranding met drukeffect. 
Door de snelle verbranding ontstaat er een grote hoeveelheid (verbrandings)gas die 
door de snelheid en door de vaak afgesloten ruimte een drukgolf en een vlamfront 
veroorzaken. 
Bij de beoordeling van het explosierisico wordt verschil gemaakt in gas/
dampexplosies en stofexplosies.

Gas/dampexplosies
Een vloeibare brandbare stof zal afhankelijk van de dampspanning in meerdere of 
mindere mate verdampen en zal met de lucht een ontplofbaar mengsel kunnen 
vormen. De snelheid waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven het 
vloeistofoppervlak worden hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger 
is. Voorafgaande aan het ontstaan van explosies ontstaat eerst een explosieve 
atmosfeer. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan een mengsel van 
lucht, onder atmosferische omstandigheden, en brandbare stoffen in de vorm van 
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gas of damp, waarin de verbranding zich, na te zijn ontstoken, kan voortplanten. 
Als de concentratie van de brandbare stof in het ontstane gasmengsel tussen de 
onderste en de bovenste explosiegrens ligt, kan het mengsel ontploffen als het 
wordt ontstoken. Van ieder brandbaar gas liggen de explosiegrenzen in lucht bij 
omgevingsdruk vast. Deze kunnen sterk variëren afhankelijk van het soort gas.
Als de concentratie aan brandbare stof te laag is, dan is het mengsel ‘te arm’. Er 
kan dan geen explosie optreden. Is de concentratie aan brandbare stof te hoog, 
dan is het mengsel ’te rijk’ en kan eveneens geen explosie plaatsvinden. Tussen die 
grenzen van ‘te arm’ (onder de onderste explosiegrens Lower Explosion Limit LEL) 
en ‘te rijk’ (boven de bovenste explosiegrens Upper Explosion Limit UEL) ligt het 
explosiegebied. 

Stofexplosies
Stofexplosiegevaar kan optreden daar waar brandbare vaste stoffen in fijn verdeelde 
vorm met een deeltjesgrootte kleiner dan 0,5 mm aanwezig zijn. Als een brandbare 
stof uit fijne deeltjes bestaat, bijvoorbeeld meel, suiker, graanstof, steenkolenstof, 
kan deze met lucht worden opgewerveld en vermengd tot een stofwolk die onder 
bepaalde omstandigheden explosief kan zijn. Er is dan sprake van een stofexplosie.
Het verraderlijke van stofvorming in vergelijking met gassen en dampen is dat 
vaste stoffen/stofdeeltjes, in tegenstelling tot wat bij gassen en dampen wel het 
geval is, door ventilatie niet goed kunnen worden afgevoerd. Vaste stofdeeltjes 
kunnen neerslaan en langere tijd blijven liggen. Stof kan dus als een latent 
gevaar worden beschouwd. Later kunnen zij door turbulenties alsnog in de 
lucht opdwarrelen en dan explosies veroorzaken en door de daardoor ontstane 
opdwarreling van stofdeeltjes verder weg secundaire en tertiaire en volgende 
explosies veroorzaken: een hele cascade aan explosies. De enige positieve factor bij 
stofexplosies is dat de ontstekingsenergie voor stofdeeltjes meestal hoger is dan 
voor gas/dampdeeltjes. 

Bij stofexplosie kan een grote volumevergroting optreden (veel groter dan bij 
gasexplosies). Stofdeeltjes zijn vaste deeltjes en worden gasdeeltjes (pyrolyse) 
waardoor tot een factor 100 volumevergroting kan optreden. De vernietigende 
kracht door stofexplosies is dan ook veel groter dan van gas/dampexplosies. 

De NPR7910 biedt een goede leidraad voor het beoordelen van de explosierisico’s. 
In voorkomende gevallen moet een zonering worden toegepast en een 
explosieveiligheidsdocument worden opgesteld, De NPR 7910-1 en de NPR 
7910-2 zijn de Nederlandse nationale praktijkrichtlijnen voor respectievelijk 
gasexplosiegevaar en stofexplosiegevaar. Deze praktijkrichtlijnen geven voor de 
gevarenzone-indeling een gemakkelijk uitvoerbare aanpak gebaseerd op aannamen 
die een sterke vereenvoudiging inhouden van de in werkelijkheid veelal zeer 
gecompliceerde situaties.
Zie voor de wettelijke tekst bijlage 1: Arbobesluit artikel 4.6.
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7. Vierstappentraject gevaarlijke stoffen

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen kan 
het volgende traject worden gevolgd (gehanteerd door de Nederlandse 
Arbeidsinspectie). De eerste twee stappen vallen onder de risico-inventarisatie en 
-evaluatie. 

Stap 1 – Inventarisatie en registratie: 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 
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geregistreerd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de H(azard)-zinnen uit 
de veiligheidsinformatiebladen (safety data sheets) of uit andere bronnen. Van de 
stoffen worden de grenswaarden opgezocht of als deze er niet zijn, zelf bepaald. Bij 
de gevaarlijke stoffen dient naar alle gevaarlijke stoffen te worden gekeken. De term 
kankerverwekkende stoffen staat in het eerste groene blokje om daar extra aandacht 
voor te vragen 

Stap 2 – Beoordelen risico’s aan de hand van de maatregelen
In stap 2 wordt het blootstellingsniveau beoordeeld. Dit kan worden gedaan door 
het uitvoeren van metingen of door gebruik te maken van schattingsmethodes (zie 
verder pagina 14). Door vergelijking met de grenswaarden van de stoffen die in 
stap 1 zijn vastgesteld, wordt bepaald of er wel of geen sprake is van een te hoge 
blootstelling. Als dat het geval is, volgt stap 3.

Stap 3 – Maatregelen
In stap 3 worden maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot 
onder de grenswaarde. Dit gebeurt conform de arbeidshygiënische strategie. In 
eerste instantie kunnen maatregelen lager in deze strategie genomen worden als 
tijdelijke maatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Vervolgens dienen maatregelen te worden genomen die hoger in de 
arbeidshygiënische strategie staan, zoals werken met meer gesloten systemen of 
plaatselijke ventilatievoorzieningen. Zie hiervoor verder hoofdstuk 10, Toelichting 
op de derde stap: risicobeheersing, en bijlage 3, Arbeidshygiënische strategie. 

Stap 4 – Borging 
In de vierde stap wordt geborgd dat de verkregen veilige situatie blijft bestaan. 
Als er nieuwe stoffen worden gebruikt of andere processen worden gevolgd, zou 
van tevoren via een risico-inschatting (risk assessment) gekeken moeten worden 
welke risico’s daaraan gepaard gaan. Op basis daarvan moeten eventueel extra 
maatregelen worden genomen: voorzieningen, procedures, voorlichting, mogelijk 
ook een aanvullend medisch onderzoek.

8. Verschillende aanpakken voor de eerste twee stappen;  
control banding

Feitelijk moeten alle stoffen beoordeeld worden. Om te bepalen welke stoffen als 
eerste en welke stoffen later bekeken worden, kan de methode control banding 
worden toegepast.

Control banding
Aan de hand van de H-zinnen of de grenswaarden worden de stoffen in gevaars-
klassen ingedeeld van klein naar groot. Bijvoorbeeld A Zeer klein gevaar/geen effect 
…t/m……… E Zeer groot gevaar/zeer ernstig effect). 
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Daarnaast wordt globaal de mate van blootstelling aan deze stoffen ingeschat: 
Bijna geen t/m-Zeer hoog).

Deze twee zaken (hazard en blootstelling) worden in een matrix uitgezet. Daarmee 
ontstaat een indeling van de werksituaties met gevaarlijke stoffen in 25 risicoklas-
sen (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.

Risicomatrix control banding
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Om een prioritering in de aanpak voor het nadere onderzoek (de stappen 1 en 2 
van het traject) te maken, kan dan begonnen worden met alle situaties in de rode 
cellen, daarna alle situaties in de gele cellen en tenslotte die in de groene cellen. De 
control banding methode wordt dus zo gebruikt om de volgorde in de aanpak te be-
palen. Daarbij wordt het bovengeschetste stappentraject voor alle stoffen gevolgd. 
Het bepalen van de blootstellingsconcentratie kan worden gedaan door de concen-
traties te meten (meetapparatuur) of gebruik te maken van een schattingsmethode 
zoals Stoffenmanager, Ecetoc-Tra of ART. Wanneer dit echter voor alle stoffen/situ-
aties wordt gedaan, kan dat een zeer omvangrijke klus zijn als er binnen het bedrijf 
met veel stoffen wordt gewerkt.

Voorwerk
Voorafgaand aan het toepassen van de beschreven methode kan het nuttig zijn 
eerst na te gaan of alle aanwezige stoffen nog wel gebruikt worden. In de praktijk 
kan dit aan de gebruikers worden gevraagd, maar de praktijk leert dat veel gebrui-
kers dan aangeven dat ze nagenoeg alle stoffen gebruiken en willen houden: ze 
willen immers nooit misgrijpen. 

Om hier toch een beter zicht op te krijgen, kan een volgende aanpak worden 
gevolgd: houd bij welke stoffen in het komende half jaar wel of niet gebruikt wor-
den. Dit kan bijvoorbeeld door de deksels en doppen van de potten en flessen 
met chemicaliën potten met duck tape dicht te plakken en dan na dat half jaar te 
kijken van welke potten en flessen de verzegeling niet verbroken is. Deze kunnen 
dan apart gezet worden. Als in een bepaalde periode daarná niet naar die stoffen 
gevraagd wordt, kunnen die stoffen worden afgevoerd. Daarmee kan het bestand 
aan gevaarlijke stoffen soms aanzienlijk worden teruggebracht. Dit bespaart veel 
moeite om de beschreven registratie op te zetten. Bovendien bespaart het ook veel 
opslagruimte. Feitelijk wordt het dan ook veiliger omdat er minder gevaarlijke stof-
fen in huis zijn. Van de resterende stoffen moeten vervolgens natuurlijk wel de mate 
en duur van de blootstelling in kaart worden gebracht.

Efficiënt aanpakken
Zoals gezegd: met de risicomatrix control banding kan een prioriteit in de volgorde 
van aanpak worden bepaald om de mate en duur van de blootstelling in kaart te 
brengen: eerst de situaties in de rode cellen, dan die in de gele cellen en als laatste 
de stoffen/situaties in de groene cellen. 

Een andere aanpak is om per cel (risicoklasse) slechts enkele stoffen nader te bekij-
ken op de precieze blootstellingsconcentratie tijdens het werk. Bij voorkeur worden 
daarbij de worst cases bekeken. Bijvoorbeeld situaties waarbij door de aard van het 
werk een grotere blootstelling is te verwachten (vergeleken met de andere stof-
fen en situaties van die risicoklasse) of stoffen met een relatief hoge vluchtigheid 
of hoge RIR-index (quotiënt vluchtigheid/grenswaarde), werksituaties met hogere 
procestemperaturen, minder goede plaatselijke ventilatie, enz. 
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Wanneer uit dit verdiepende onderzoek bij die geselecteerde stoffen (door meten of 
schattingsmethodes) blijkt dat er voor die stoffen geen nadere maatregelen nodig 
zijn omdat ruimschoots onder de grenswaarde wordt gebleven, geldt dat ook voor 
alle stoffen die in diezelfde cel (risicoklasse) zijn ingedeeld. Het aantal onderzoeken 
is zo sterk teruggebracht. 

Overwogen kan worden uit de rode cellen relatief meer situaties/stoffen te selec-
teren dan uit de gele cellen. Hetzelfde geldt voor de gele cellen versus de groene 
cellen.

Een nog praktischere benadering is om te werken volgens de zogenaamde diago-
naalmethode. Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat voor alle stoffen/situaties 
die zich op dezelfde diagonaal in de risicomatrix bevinden eenzelfde risicogrootte 
geldt. Bijvoorbeeld de stoffen in de cel ‘E Zeer groot gevaar/matige blootstelling’ 
zijn qua risico even groot als de stoffen in de cel ‘D Groot gevaar/Hoge blootstel-
ling’ en ‘C Midden gevaar/Zeer hoge blootstelling’. 

Feitelijk betekent dit dat de risicogroottes van alle stoffen/situaties in de cellen op 
een zelfde diagonaal gelijk zijn. 

Dus in plaats van uit elke cel kunnen nu ook van elke diagonaal enkele worst cases 
gekozen worden voor verdiepend onderzoek. Het aantal diagonalen is 9. Het geheel 
wordt dan teruggebracht tot 9 risicoklassen. Het verdient aanbeveling van de rode 
diagonalen meer stoffen nader te onderzoeken dan van de gele. Hetzelfde geldt 
voor de gele diagonaal ten opzichte van de groene diagonaal. 

9. Toelichting op de verplichting tot registratie van  
gevaarlijke stoffen

In het Arbobesluit (artikel 4.2) wordt gesteld: met betrekking tot de aard van de 
blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werkne-
mers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stof-
fen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke 
wijze blootstelling kan plaatsvinden. Ook dient de aard, de mate en de duur van 
die blootstelling te worden beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te 
bepalen.

In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie is het dus wettelijk verplicht 
om van alle aanwezige gevaarlijke (chemische) stoffen de aard, mate en duur van 
de blootstelling te registreren. Voor de kankerverwekkende en mutagene stoffen gel-
den aanvullende verplichtingen waarvan de belangrijkste twee zijn de inspannings-
plicht om de deze stoffen te vervangen (zie hierover de whitepaper Vervangingsbe-
leid gevaarlijke stoffen/chemische producten) en het bijhouden van een lijst van 
werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of 
mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij een kankerverwekkend proces, onder 
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vermelding van de blootstelling die zij hebben ondergaan. Ook voor de reprotoxi-
sche stoffen dient een aantal extra gegevens te worden geregistreerd. 
Zie voor nadere informatie over deze registratieplicht Bijlage 2. 

Voordelen van een goede registratie is niet alleen dat men aan wettelijke verplich-
tingen voldoet, maar dat deze ook bedrijfsmatige voordelen heeft.
• Tijdens de gewone procesvoering heeft men zicht op waar welke stoffen staan 

en kan men daardoor efficiënt gebruikmaken van deze stoffen en hoeft men 
minder grote voorraden aan te houden.

• De registratie kan gebruikt worden als voorraadbeheerssysteem en vice versa.
• De registratie kan behulpzaam zijn bij het verstrekken van informatie over 

gevaarlijke stoffen aan de gebruikers. Het registratiesysteem kan daartoe gekop-
peld zijn aan een informatiesysteem met veiligheidsinformatiebladen, werkplek-
instructiekaarten of andere data.

• In geval van ongelukken en calamiteiten kan men direct aan de bedrijfshulpver-
leners en externe hulpdiensten de informatie over aanwezigheid en aard van de 
stoffen verstrekken, waardoor adequaat kan worden ingegrepen. 

10. Risicobeheersing

Deze derde stap uit het vierstappentraject uit hoofdstuk 7 valt feitelijk niet meer on-
der de RI&E maar is het vervolgtraject (maar daar is het hier eigenlijk om te doen). 
Bij de risicobeheersing zou de beste stap zijn het wegnemen van de gevaarsbron-
nen (aanpak van de bron) en de gevaarlijke stof vervangen door een minder gevaar-
lijke stof. Maar veelal kan dat niet omdat die gevaarlijke stoffen ook zeer nuttige 
maatschappelijke toepassingen hebben, zoals bestrijdingsmiddelen in de landbouw 
of cytostatica bij de behandeling van kankerpatiënten. De meeste beheersstappen 
zijn dan ook gericht op het verkleinen van het risico. Deze stappen worden uitge-
werkt conform de arbeidshygiënische strategie. 
Deze is uitvoerig toegelicht in Bijlage 3. 
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In de arbeidshygiënische strategie is de klassieke indeling te herkennen in techni-
sche, organisatorische en gedragsmaatregelen. Veiligheid/gezondheid (en daarmee 
ook onveiligheid/ongezondheid en bijgevolg het ontstaan van risico’s) wordt gezien 
als een gevolg van een wisselwerking tussen technische factoren, organisatorische 
factoren en gedragsfactoren. 

Onder deze begrippen wordt verstaan:
• Technische en bouwtechnische factoren hebben betrekking op bouwkundige 

zaken, installaties, apparatuur, machines en overige arbeidsmiddelen.
• Organisatorische factoren omvatten de zaken die vanuit het management zijn 

geregeld en die in structuren en processen binnen het bedrijf zijn geborgd. 

Voorbeelden zijn: de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden (en middelen) van leidinggevenden tot op het laagste leidinggevende 
niveau, bedrijfsnormen/richtlijnen en procedures, standard operation-proce-
dures (SOP’s) en werkvergunningen, kwaliteitssysteem, risico-inventarisatie en 
-evaluaties, opleidingsprogramma’s voor leiding en werknemers, het inwerken 
van nieuwe medewerkers, houden van adequaat toezicht, programma voor orde 
en netheid, periodiek preventief onderhoud, lean (en mean) en six sigmapro-
gramma’s, enz.

• Gedragsfactoren betreffen de medewerkers zelf, zoals lichamelijke capaciteiten, 
geestelijke capaciteiten en emoties, kennis (vooropleiding en specifieke scho-
ling), vaardigheden en ervaring, motivatie, gewoonten, haast, slordigheid, grote 
loyaliteit, bedrijfsblindheid en sleur evenals het daadwerkelijk wel of niet gebrui-
ken van de beschikbare veiligheidsmiddelen (techniek) en wel of niet handelen 
conform de procedures (organisatie).

Deze indeling in invalshoeken geldt natuurlijk niet alleen voor de te nemen maatre-
gelen, maar kan ook worden gebruikt bij het uitvoeren van de RI&E zelf. 
De combinatie van goede technische voorzieningen, goede werkprocedures, 
voorlichting en toezicht en het juiste gedrag van de medewerkers maken dat er een 
veilige situatie (geaccepteerd klein risico) wordt verkregen. 

11. Veiligheidsinformatie gevaarlijke stoffen

Tegenwoordig is er heel veel informatie beschikbaar over gevaarlijke stoffen. Op 
internet, in chemiekaartenboeken, in databanken en uiteraard via de Safety Data 
Sheets (SDS-en), ook wel veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) genoemd. 
 
Bij de RI&E moet worden nagegaan of de medewerkers voldoende kennis hebben 
van de gevaarlijke stoffen waar zij mee werken en van de risico’s hiermee en of zij 
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gemakkelijk toegang hebben tot voor hen begrijpbare informatie. Dat laatste kan 
meestal niet de SDS zijn. De SDS-en bevatten veel te veel informatie. Bovendien 
staat er veel arbovaktaal in die voor de gemiddelde medewerker op de werkvloer 

niet te begrijpen is. De medewerker kan 
niet veel met termen als LD50 en LC50, 
H- en P-zinnen, CAS-nummer, RTECS-, 
EINICS- en REACH-registratienummer, 
IATA, IMDG, ADNR, ADR, TWA, OEL, 
STEL, STOT, n-octanol-water verdelings-
coëfficiënt, verpakkingsgroep, enz. Ook 
kan de gebruiker veelal niet veel met de 
vele (85) subcategorieën in de CLP. Voor 
de gemiddelde medewerker die niet of 
weinig chemisch geschoold is, zijn deze 

niet te overzien. De in de SDS geboden informatie schiet te ver door voor directe 
toepasbaarheid op de werkvloer. Prima informatie, maar dan meer voor de deskun-
digen, niet voor de werkvloer. Overigens geldt dat de informatie in de SDS-en niet 
altijd correct is. Door het raadplegen van andere bronnen moet soms de informatie 
worden geverifieerd.

Daarom is al vele jaren geleden bedacht samenvattingen van de belangrijkste che-
mische veiligheidsinformatie te maken, de zogenaamde werkplekinstructiekaarten 
(WIK’s). Een goede WIK bevat alleen de informatie die voor het operationele werk 
op de werkvloer strikt noodzakelijk is. Dat zijn in ieder geval de naam van de stof, 
de belangrijkste gevaarseigenschappen en symbolen, de te treffen maatregelen om 
de risico’s in het gebruik van de stoffen te beheersen, de noodmaatregelen als er 
toch onbedoeld iets fout gaat en het interne (en externe) alarmnummer. Dit alles in 
bij voorkeur voor werknemers begrijpelijke (Jip en Janneke) taal. 
Bij de RI&E is dit een verificatiepunt. Zonder kennis van zaken bij de medewerkers 
kan van hen ook geen adequaat gedrag worden verwacht bij het gewone werk en bij 
incidenten. 

12.  Zwangeren en gevaarlijke stoffen

Het Arbobesluit stelt hierover in artikel 4.108:
1.  Het is een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie verboden 

arbeid te verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan metallisch lood 
en zijn verbindingen.

2.  Het is een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie verboden 
arbeid te verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stof-
fen die de gezondheid van het ongeboren kind of de zuigeling schade kunnen 
toebrengen via een genotoxisch werkingsmechanisme en die via de moeder het 
ongeboren kind of de zuigeling kunnen bereiken.
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Het tweede lid staat hier wel heel stellig. Het lijkt echter meer theorie te zijn dan 
praktijk. Als dit artikel letterlijk toegepast zou gaan worden, kunnen enkele bran-
ches wel gaan sluiten. 

Een voorbeeld
In ziekenhuizen wordt op grote schaal ethanol toegepast als 
desinfectiemiddel. Goede desinfectie is in ziekenhuizen een 
vereiste omdat daar mensen met een verminderende weerstand 
liggen. Daar kan vaak niet worden volstaan met alleen huis-
houdelijk schoonmaken of met mildere desinfectantia. Veel 
besmettingen kunnen via de handen van het verzorgende per-
soneel worden overgedragen van patiënt op patiënt. Langdurig 
handenwassen is geen optie. Daarom wordt ethanol toegepast, 
omdat dit middel een zeer effectief desinfectiemiddel is.

Door deze gang van zaken is het aantal ziekenhuisinfecties sterk teruggedrongen. 
Maar het personeel wordt daardoor wel blootgesteld aan ethanol (via de huid en 
de ademhaling). Ethanol is behalve een kankerverwekkende stof ook een stof die 
giftig is voor de voortplanting (categorie 1A). Het beïnvloedt de vruchtbaarheid en 
de ontwikkeling van het embryo. In ziekenhuizen bestaat een relatief groot deel van 
het verzorgend en verplegend personeel uit vrouwen. Daarvan is een deel zwanger. 
Deze vrijstellen van het gewone werk waaronder ook het desinfecteren van de han-
den valt, is geen optie.

Daarbij komt het volgende. Wanneer vrouwen merken dat zij zwanger zijn, is een 
deel van de meest kritische en kwetsbare fase van de zwangerschap al voorbij. 
Daarom zouden werksituaties altijd al zodanig veilig moeten zijn dat er geen grote 
risico’s zijn, zowel voor zwangere vrouwen, niet zwangere vrouwen en ook voor 
mannen. Als dat het geval is, hoeven bij een zwangerschap (of kinderwens) geen 
vrouwen en mannen vrijgesteld te worden van het gewone werk. Soms wordt op 
deze regel een uitzondering gemaakt wanneer bij iemand zeer sterke emotionele 
bezwaren bestaan. 

Dus: bij voorkeur moeten de werksituaties zodanig veilig zijn dat man of vrouw, wel 
of geen kinderwens, zwanger of niet zwanger het voor iedereen verantwoord veilig 
is dat werk daar te doen.

13. Beschrijving risicobeperkende maatregelen

In de Arbowet (zie het begin van dit artikel) wordt gesteld dat ook de risicobeper-
kende maatregelen moeten worden beschreven. Daarmee is niet bedoeld dat van 
alle situaties de beheersmaatregelen moeten worden beschreven. Wel is bedoeld 
dat voor de situaties met grote risico’s moet worden beschreven hoe geborgd dat 
de beheersmaatregelen effectief zijn. 
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Een voorbeeld: zuurkasten
Zuurkasten zijn bewezen effectieve omkaste ventilatievoorzieningen met een zeer 
hoge protectiefactor. Als zij op een goede wijze worden gebruikt, bieden de zuur-
kasten een zeer effectieve bescherming voor de werker, zowel voor zware als voor 
lichte gassen en dampen alsmede voor aerosolen en vaste stoffen (poeders e.d.). In 
laboratoria is het beschermen van de medewerkers tegen de invloeden van chemi-
sche stoffen mogelijk nog belangrijker dan in industriële omgevingen. Dit omdat 
in laboratoria met een breed scala aan chemische stoffen wordt gewerkt, zij het in 
relatief kleine hoeveelheden. In industriële omgevingen wordt meestal met een be-
perkt aantal chemische stoffen gewerkt maar dan in veel grotere hoeveelheden. Bij 
blootstelling aan verschillende stoffen kan sprake zijn van synergistische effecten. 
Door de veelheid aan chemische stoffen en bijgaande grotere kans op het optre-
den van synergistische effecten, zouden laboratoria daarom als de meest onveilige 
werkplekken kunnen worden beschouwd. Maar aan de andere kant kunnen de labo-
ratoria juist als zeer veilige werkplekken worden beschouwd omdat juist daar zeer 
goede voorzieningen kunnen zijn, zoals zuurkasten, laminaire flowkasten enz. Deze 
zijn in industriële productie-omgevingen vaak moeilijker realiseerbaar. Maar dan 
moeten de zuurkasten het wel goed doen en goed gesitueerd zijn in de ruimte (niet 
naast looppaden of nabij deuren) en op een juiste wijze worden gebruikt.
 
Bij een RI&E is het dan essentieel om te bekijken:
• hoe de goede werking van de zuurkasten geborgd is;
• aan welke richtlijnen de zuurkasten moeten voldoen;
• hoe ze periodiek worden getest;
• welke criteria daarbij worden gebruikt;
• hoe de medewerkers zelf dagelijks zicht houden op de goede werking van de 

zuurkast;
• hoe zij gealarmeerd worden wanneer de zuurkast niet meer aan de specificaties 

voldoen of uitvallen.
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Daarbij dient bij de RI&E ook bekeken te worden hoe medewerkers aan de zuurkast 
werken. Door verkeerd gebruik zoals een te ver geopend raam, een te vol geplaatste 
kast, blokkering van de achter afzuigspleet, heftige bewegingen, te dicht voorin 
geplaatste opstellingen en veel loopverkeer langs de kast kan de beschermende 
werking van de kast grotendeels teniet gedaan worden. De medewerkers dienen 
goed in deze gebruiksregels geïnstrueerd te zijn en de leidinggevende dient daarop 
toezicht te houden. Dus in de RI&E moet uitdrukkelijk naar deze voorziening geke-
ken worden omdat de risico’s bij het niet functioneren daarvan zeer groot kunnen 
zijn.

14. De RI&E: concrete inventarisatie 
    
Bij de RI&E wordt als eerste gekeken worden naar de aanwezigheid van de gevaars-
bronnen, in dit geval gevaarlijke stoffen. Als tweede wordt gekeken naar de moge-
lijk optredende scenario’s waarbij er risico’s kunnen ontstaan door die gevaarlijke 
stoffen. Vervolgens dient een grootte (value) te worden toegekend aan dat risico: de 
risico-evaluatie. Tenslotte worden verbetermaatregelen geadviseerd om het risico 
te verminderen tot een acceptabel laag niveau en worden prioriteiten aan de acties 
toegekend (plan van aanpak). Daarmee is de RI&E voltooid. Daarna volgt de uitvoe-
ring van het plan van aanpak en worden maatregelen genomen om de gevaarsbron-
nen te elimineren of om de risico’s tot een aanvaardbaar laag niveau te reduceren.

Bij de RI&E dient tevens naar de hele keten te worden gekeken. Denk daarbij aan 
het volgende:
• Hoe en door wie worden gevaarlijke stoffen besteld? Is iedereen geautoriseerd 

om alle stoffen zomaar te bestellen? Is het bij het bestellen van gevaarlijke stof-
fen verplicht dat medewerkers zich eerst verdiepen in de gevaarsaspecten, de 
hazards van de stoffen aangeven en vervolgens beschrijven welke risico’s bij het 
werken met deze stoffen kunnen optreden en hoe deze worden beheerst?

• Is er autorisatie nodig van een tweede persoon om bepaalde zeer toxische of 
CMR-stoffen te bestellen? 

• Zijn de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden op het gebied van wer-
ken met gevaarlijke stoffen (en de opslag daarvan) duidelijk gemandateerd en 
worden zij hierop periodiek door hun leidinggevende daarop aangesproken?

• Is er al een eerdere RI&E van de werkplekken waar met gevaarlijke stoffen wordt 
gewerkt (en van de opslagvoorzieningen) en wordt actief gewerkt aan het uit-
voeren van het plan van aanpak daarin?

• Waar worden de stoffen afgeleverd: portier, magazijn, rechtstreeks bij een afde-
ling? 

• Zijn daar geschikte voorzieningen aanwezig om de stoffen tijdelijk op te slaan?
• Hoe vindt transport plaats naar de plek waar ze langer worden opgeslagen of 

worden gebruikt? Welke veiligheidsvoorzieningen zijn er op de transportmidde-
len aanwezig? Vindt transport via persoonsliften plaats? Hebben medewerkers 
hulpmiddelen om chemicaliën te transporteren (stevige draagemmers, karre-
tjes, enz.)?
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• Voldoen de opslagvoorzieningen voor de verpakte gevaarlijke stoffen aan de 
PGS 15-richtlijn?

• Hoe wordt met de stoffen gewerkt en welke risico’s kunnen daarbij optreden? 
Zie de tekst over control banding.

• Welke veiligheidsvoorzieningen zijn daarbij aanwezig? 
• Hoe is geborgd dat deze voorzieningen effectief werken?  

Tijdens de RI&E kunnen indicatieve luchtsnelheidsmetingen gedaan worden en 
kan met rookpatronen de luchtdoorspoeling in kaart worden gebracht. 

• Hoe worden medewerkers gealarmeerd wanneer deze voorzieningen (bijvoor-
beeld de afzuiging van zuurkasten) onverhoopt uitvallen?

• Hoe worden deze voorzieningen periodiek gecontroleerd en welke normering is 
daarop van toepassing?

• Heeft de medewerker bij de grotere risico’s direct zicht op de juiste werking van 
de veiligheidsvoorzieningen? 

• Wat is de aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen? 
Tijdens de RI&E kunnen indicatieve metingen gedaan worden naar de blootstel-
ling, bijvoorbeeld van diverse organische stoffen met een PID (Photo Ionisatie 
Detector), of kan er een indicatieve stofmeter worden uitgevoerd. 

• Wordt met gebruikmaking van schattingsmodellen of door het verrichten van 
metingen verdiepend onderzoek gedaan naar de blootstelling en wordt hierbij 
gewerkt met de nieuwe NEN 689: Blootstelling op de werkplek - Meting van de 
inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de 
arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden (mei 2018)’?

• Wordt er biological monitoring uitgevoerd? 
• Welke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (AGO’s) in verband met ge-

vaarlijke stoffen worden periodiek aan de medewerkers aangeboden (en wat zijn 
de resultaten daarvan)?

• Worden deze gegevens geregistreerd en wordt voldaan aan de aanvullende re-
gistratieverplichtingen voor carcinogene en mutagene stoffen en aan de aanvul-
lende registratieverplichtingen voor reprotoxische stoffen? 

• Is er een management of change procedure: nieuwe stoffen, apparaten, werk-
wijzen?

• Hoe is men voorgelicht over de risico’s?
• Is voor medewerkers begrijpelijke veiligheidsinformatie aanwezig en hebben 

medewerkers gemakkelijk toegang tot die veiligheidsinformatie?
• Wordt de veiligheidsinformatie actueel gehouden? 
• Wordt voldoende toezicht gehouden op dit werk om het juiste gedrag te bor-

gen? Is er bij de grotere risico’s meer toezicht dan bij werkzaamheden met 
kleinere risico’s?

• Zijn er adequate noodvoorzieningen en worden deze periodiek gecontroleerd?
• Is men voorbereid op incidenten (spills, brand, direct contact met huid, ogen, 

slijmvliezen, ademhalingswegen) en worden scenario’s beoefend door de mede-
werkers zelf en de BHV-ers?

• Wat gebeurt er met het chemisch afval (wijze van verzamelen, opslag, intern 
transport en afvoer naar buiten? 
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Veel van deze zaken kunnen vanuit de in hoofdstuk 10 genoemde drie verschillende 
invalshoeken: techniek, organisatie en gedrag gekeken worden zoals in hoofdstuk 
10 bij de risicobeheersing is beschreven. 

15. Herleiden tot basisoorzaken

Basisrisicofactoren (BRF’s) zijn de meer structureel aanwezige grondoorzaken van 
het ontstaan van risicovolle situaties. Wanneer conform bovenstaande stappen de 
risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart zijn gebracht en vervolgens 
maatregelen worden genomen om bepaalde zaken te verbeteren, bestaat de kans 
dat aan symptoombestrijding wordt gedaan. De meer fundamentele oorzaken waar-
door bepaalde risicovolle situaties zijn ontstaan, worden dan niet aangepakt. Als 
gevolg van het laten voortbestaan van de achterliggende structurele oorzaken van 
die situaties kunnen die op termijn weer opnieuw ontstaan. Daarom is het zaak bij 
een RI&E juist ook naar die meer fundamentele factoren te kijken en te beschrijven. 

Er bestaan verschillende sets basisrisicofactoren BRF’s (zie Bijlage 4). 

Een voorbeeld van een BRF: ‘Procedures’
Wanneer in een RI&E geconstateerd wordt dat voor een bepaalde bewerking met 
gevaarlijke stoffen er een te magere procedure is of dat niet volgens die procedure 
wordt gewerkt, dan kan dit worden afgedaan met die constatering en het verbeter-
advies: de procedure aanpassen of beter borgen dat de procedure wordt gevolgd.

Interessanter is het om je af te vragen: 
• Is er wel een procedure nodig voor die activiteit?
• Zo niet, zijn er andere oplossingen wenselijk om de risico’s te verkleinen? 
• Zo ja, is die procedure duidelijk in goed leesbare en begrijpelijke tekst, eventueel 

voorzien van illustraties ter verduidelijking?
• Zijn de medewerkers zelf betrokken geweest bij het opstellen van de procedure?
• Is de procedure goed aan de medewerkers kenbaar gemaakt en is geverifieerd of 

de medewerkers de procedure begrijpen?
• Is de procedure gemakkelijk toegankelijk voor de medewerkers? Is deze op 

schrift of anderszins op de werkplek aanwezig?
• Kan de activiteit goed uitgevoerd worden als de procedure strikt gevolgd wordt? 
• Zijn er voldoende middelen ter beschikking gesteld qua materiaal, tijd, deskun-

digheid en dergelijke om volgens de procedure te werk te gaan?
• Wordt er daadwerkelijk volgens de procedure gewerkt? 
• Wordt er toezicht gehouden op het werken volgens de procedure? 
• Toont de leidinggevende goed voorbeeldgedrag of vindt hij het werken volgens 

de procedure zelf niet zo belangrijk?
• Wordt soms van de procedure afgeweken, omdat het werk dan sneller of  

efficiënter gedaan kan worden? 
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• Wordt de procedure af en toe gecontroleerd op haar effectiviteit en zo nodig 
bijgesteld? 

• Is er een systeem dat bewaakt dat de procedure aangepast wordt wanneer de 
werkwijze of het materiaal gewijzigd is? 

• Is daarbij een management of change werkwijze als de procedure wordt bijge-
steld?

Door zo de achterliggende oorzaken van het niet werken met die procedure te be-
palen, kunnen de grondoorzaken van dit probleem veel beter worden aangepakt. 

16. Opslag van gevaarlijke stoffen

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden de richtlijnen conform de 
PGS 15 (publicatiereeks Gevaarlijke stoffen). Deze gelden zowel voor opslagvoorzie-
ningen binnen de bedrijfsgebouwen als daar buiten, waarbij beschermingsniveaus 
van kracht zijn. Zie hiervoor de Toxic Whitepaper PGS 15.

17. BRZO, PBZO, BEVI en ARIE

Bij de RI&E gevaarlijke stoffen moet ook nagegaan worden of het bedrijf vanwege 
de aard en hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen aan andere wettelijke verplichtin-
gen moet voldoen, zoals de BRZO, PBZO, BEVI en ARIE. Als dat zo is, geldt een 
veel strengere regelgeving om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorko-
men. Daarbij wordt ook gelet op de risico’s voor de omgeving. Indien de bedrijven 
onder die regelgeving vallen, dienen zij een veiligheidsbeheerssysteem te hebben. 
In het bestek van deze whitepaper wordt dit hier niet verder uitgewerkt.
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Bijlage 1

Artikel 4.2. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen

1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden 
verricht, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, be-
doeld in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling 
beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

2. Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld 
aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootge-
steld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties 
blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvin-
den.

3. Met betrekking tot de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in 
ieder geval vastgesteld wat het blootstellingniveau is.

4. Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau wordt gebruik 
gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor 
het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

5. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende 
aspecten betrokken:
a. de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier 

van een gevaarlijke stof bij of krachtens wettelijk voorschrift moet worden 
verstrekt, alsmede de voor de risico-evaluatie noodzakelijke aanvullende 
informatie van de leverancier of uit andere gemakkelijk toegankelijke bron-
nen;

b. de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken, waaronder begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld;

c. de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een 
aanzienlijke toename van de mate van blootstelling ook indien er preven-
tieve maatregelen zijn getroffen;

d. de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;
e. voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheidskun-

dige onderzoeken, bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b.
6. Indien sprake is van verschillende gevaarlijke stoffen, wordt de beoordeling, 

bedoeld in het eerste lid, gebaseerd op het risico dat die gevaarlijke stoffen in 
combinatie opleveren.

7. De in het eerste lid bedoelde mate van blootstelling wordt overeenkomstig het 
vierde lid getoetst aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde.

8. De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt regelmatig herzien, in ieder 
geval indien wordt aangevangen met nieuwe werkzaamheden waarbij gevaar-
lijke stoffen zijn betrokken en voorts wanneer gewijzigde omstandigheden of 
de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, bedoeld in de 
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artikelen 4.10a en 4.10b, hiertoe aanleiding geven.
9. De gevaarlijke stoffen, bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een 

overzicht dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van 
de wet, wordt gevoegd. Daarbij wordt per gevaarlijke stof een specifieke ver-
wijzing opgenomen naar een voor die stof aanwezig Veiligheidsinformatieblad 
als bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoorde-
ling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stof-
fen, houdende wijziging van Externe link:Richtlijn 1999/45/EG en houdende 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) 
nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Externe link:Richtlijn 76/769/EEG van 
de Raad en de Externe link:Richtlijnen 91/155/EEG, Externe link:93/67/EEG, Ex-
terne link:93/105/EG en Externe link:2000/21/EG van de Commissie (PbEU 
2006, L 39).

10. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking 
tot dit artikel.

Artikel 4.6. Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen

1. In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld 
aan gevaarlijke stoffen zijn zodanige maatregelen getroffen dat het gevaar, 
dat zich met betrekking tot die stoffen of met betrekking tot de arbeid met die 
stoffen een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoveel mogelijk is vermeden. Met 
name worden maatregelen getroffen om:
a. de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties van ontvlambare stoffen of 

gevaarlijke hoeveelheden chemisch onstabiele stoffen op de werkplek te 
voorkomen of, wanneer dat gezien de aard van de werkzaamheden niet 
mogelijk is;

b. ervoor te zorgen dat er geen ontbrandingsbronnen aanwezig zijn die brand 
en explosies kunnen veroorzaken, of om ongunstige omstandigheden 
te vermijden die ertoe kunnen leiden dat chemisch onstabiele stoffen of 
mengsels van stoffen ongelukken met ernstige fysieke gevolgen veroorza-
ken, en

c. de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de werk-
nemers als gevolg van brand en explosies ten gevolge van het ontbranden 
van ontvlambare stoffen, of ernstige fysieke gevolgen ten gevolge van 
ongelukken veroorzaakt door chemisch onstabiele stoffen of mengsels van 
stoffen te verminderen.

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn afgestemd op de aard van de 
activiteiten, waaronder begrepen opslag, behandeling en scheiding van onver-
enigbare gevaarlijke stoffen, en deze maatregelen beschermen de werknemers 
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tegen de gevaren van fysisch-chemische eigenschappen van gevaarlijke stof-
fen.

3. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn, voor zover van toepassing, in 
overeenstemming met het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016.
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Bijlage 2

Arbobesluit art 4.2, 4.13 en 4.15 Wettelijke verplichtingen over registratie  
gevaarlijke stoffen

1. In het Arbobesluit (artikel 4.2 lid 1) wordt gesteld: met betrekking tot de aard 
van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke gevaarlijke 
stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren 
zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan 
voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. Ook dient de aard, 
de mate en de duur van die blootstelling te worden beoordeeld teneinde de 
gevaren voor de werknemers te bepalen.

Aanvullend geldt:
2. Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld 

aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootge-
steld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties 
blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvin-
den.

3. Met betrekking tot de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in 
ieder geval vastgesteld wat het blootstellingniveau is.

4. Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau wordt gebruik 
gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor 
het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

5. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende 
aspecten betrokken:
a. de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier 

van een gevaarlijke stof bij of krachtens wettelijk voorschrift moet worden 
verstrekt, alsmede de voor de risico-evaluatie noodzakelijke aanvullende 
informatie van de leverancier of uit andere gemakkelijk toegankelijke bron-
nen;

b. de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken, waaronder begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld;

c. de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een 
aanzienlijke toename van de mate van blootstelling ook indien er preven-
tieve maatregelen zijn getroffen;

d. de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;
e. voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheids-

kundige onderzoeken.
6. Indien sprake is van verschillende gevaarlijke stoffen, wordt de beoordeling, 

bedoeld in het eerste lid, gebaseerd op het risico dat die gevaarlijke stoffen in 
combinatie opleveren.
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7. De in het eerste lid bedoelde mate van blootstelling wordt overeenkomstig het 
vierde lid getoetst aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde.

Voor carcinogene en mutagene stoffen geldt een aanvullende registratieplicht 
waarin moet worden opgenomen (Arbobesluit artikel 4.13): 
a. de reden waarom het gebruik van een kankerverwekkende stof of het toepas-

sen van een kankerverwekkend proces voor het verrichten van de arbeid strikt 
noodzakelijk is en vervanging technisch niet uitvoerbaar is;

b. de hoeveelheid van de kankerverwekkende of mutagene stof die per jaar pleegt 
te worden vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband 
met de opslag respectievelijk de frequentie waarmee een proces per jaar pleegt 
te worden toegepast;

c. de soort arbeid die met de kankerverwekkende of mutagene stof pleegt te 
worden verricht of waarbij het kankerverwekkende proces pleegt te worden 
toegepast;

d. het aantal werknemers dat aan een kankerverwekkende of mutagene stof of 
een kankerverwekkend proces pleegt te worden blootgesteld of kan worden 
blootgesteld;

e. de preventieve maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van werkne-
mers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen 
bij kankerverwekkende processen te voorkomen of te minimaliseren;

f. de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij arbeid waarbij 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of 
mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende proces-
sen;

g. de gevallen waarin kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwek-
kende processen worden vervangen door stoffen of processen waarbij de werk-
nemers niet of minder aan gevaar voor hun veiligheid of gezondheid worden 
blootgesteld.

Arbobesluit artikel 4.15. Lijst van werknemers
1. Er wordt een lijst bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden 

blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijko-
men bij een kankerverwekkend proces, onder vermelding van de blootstelling 
die zij hebben ondergaan.

2. Iedere werknemer heeft recht op inzage in en afschrift van de gegevens die in 
de lijst, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot hem zijn opgenomen.

Voor de ‘voor de voortplanting vergiftige stoffen’ dienen naast de algemene gege-
vens (zie bovenaan) ook nog de volgende gegevens te worden vastgelegd (Arbobe-
sluit art. 4.2a): 
• de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of ge-

bruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met opslag;
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• het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de arbeidsplaats waar 
de stof pleegt voor te komen;

• de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht.

Veelal wordt in het kader van de milieu- of omgevingsvergunning of in het kader 
van de lozingsvergunning ook een registratie van de aanwezige stoffen gevraagd. 
Deze registraties kunnen natuurlijk prima gecombineerd worden. 
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Bijlage 3

Arbeidshygiënische strategie

Ten aanzien van het beheersen van risico’s dient in de praktijk te worden gewerkt 
conform de arbeidshygiënische strategie. Dit is wettelijk verplicht in de Arbowet 
conform artikel 3 lid 1b: 
‘tenzij 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 col-
lectieve 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 beschik-
king gesteld’. 

Wanneer de blootstellingsrisico’s in kaart zijn gebracht, wordt door het volgen van 
deze strategie de blootstelling vermindert (en daarmee de risico’s). De arbeids-
hygiënische strategie houdt in dat bij het toepassen van beheersmaatregelen een 
hiërarchische volgorde dient te worden aangehouden in afnemende volgorde. 

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.

Redelijkerwijsbeginsel
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische 
volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op een hoger niveau on-
derzoeken, voordat besloten wordt tot maatregelen op een lager niveau. Het is al-
leen 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 bronmaatre-

gelen belangrijker dan bij minder giftige stoffen.
• De technische haalbaarheid. De te kiezen maatregel moet gemakkelijk verkrijg-

baar zijn. De werkgever moet geen researchwerk uit hoeven te voeren en nieuwe 
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producten te ontwikkelen om veilig te kunnen werken.
• De economische haalbaarheid. De kosten van de maatregel moeten in verhou-

ding staan tot het effect ervan. Hierbij wordt veelal 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. Dan mag alleen een stap lager in de hiërar-
chie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Econo-
mische oorzaken mogen voor deze twee groepen stoffen niet worden aangewend 
als reden voor het toepassen van maatregelen op een lager niveau. 

De 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:
• In een laboratorium hoog-toxische of radioactieve stoffen vervangen door min-

der 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 medewer-
ker als voor het milieu.

• Bij chemische reacties een proces waarbij carcinogene intermediairen (tussen-
producten) ontstaan, vervangen door een proces waarbij relatief veiliger inter-
mediairen ontstaan. 

• Een andere wijze van bronaanpak is de werkmethode aanpassen en wel zodanig 
dat daardoor bepaald belastend werk niet meer nodig is. Bijvoorbeeld bij het 
werken met gevaarlijke stoffen niet meer zelf uitvullen van flessen, maar bij de 
leverancier dit in gesloten systemen laten doen en kant en klaar laten afleveren. 

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 
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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 zoals zuurkasten, plaatselijke afzuiging, 
voorlichting aan de medewerkers, eventueel periodiek arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek (PAGO), signaleringsapparatuur, 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. Goede arbo en 
veiligheid begint dus al bij de inkoop.

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 pel-
lets of granulaten in plaats van vloeistof of poeder, waardoor deze minder ver-
dampen 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 van maatregelen direct om de bron 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. Dit geldt ook 
voor geluid: een machine die veel lawaai produceert, kan geheel omkast 
worden of op korte afstand worden voorzien van geluidsschermen om 
het directe geluid tegen te gaan. 

• Door het afdekken van open bakken en containers kan het verdampende 
oppervlak van vloeistoffen worden beperkt.

• Het nat houden van een stof tijdens de bewerking of tijdens schoonma-
ken (om stuiven en verspreiding te voorkomen).

• Bij afzuigen worden met een afzuigopening vlak bij de bron de daar 
vrijkomende stoffen direct weggezogen.
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C. Maatregelen in de omgeving
Pas als bovenstaande maatregelen onvoldoende effect hebben, dienen maatregelen 
in de omgeving te worden genomen.
 
Voorbeelden zijn:
• Algemene (ruimtelijke) ventilatie. Bij ruimtelijke ventilatie wordt de lucht in de 

hele ruimte ververst. Dit geeft een algemene verdunning van mogelijk aanwe-
zige 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 alvorens de stoffen worden 
afgevoerd. In sommige gevallen kan ruimteventilatie zelfs de zaak verergeren 
omdat dan stoffen meer kunnen worden opgedwarreld en zich dan juist door de 
ruimte gaan verspreiden waardoor een grotere blootstelling kan optreden. 

Als deze maatregelen in onvoldoende mate mogelijk zijn of onvoldoende effect 
hebben, worden organisatorische maatregelen getroffen.

De bovengenoemde drie stappen in de arbeidshygiënische strategie kunnen wor-
den beschouwd als collectieve maatregelen: de aanpak van de bron zelf, de maatre-
gelen in de overdrachtsweg en in de werkomgeving.

D. Organisatorische maatregelen
Bij deze(meer individuele) maatregelen worden mens en bron zo veel mogelijk van 
elkaar gescheiden in ruimte of tijd. Risicovolle activiteiten worden gecompartimen-
teerd, dat wil zeggen dat zij in een aparte ruimte worden uitgevoerd. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld aparte werkruimtes worden ingericht voor werk met lawaairijke machi-
nes, met hoog-toxische materialen, radioactieve stoffen, pathogene micro-organis-
men, spuitcabines voor verfwerk, geluidscabines in een motorenhal enz.

Ook kan de tijd dat mensen in de nabijheid van een risicobron moeten werken, zo-
veel mogelijk worden teruggebracht: de blootstellingsduur wordt daarmee beperkt 
en daarmee het risico. Dit kan onder andere worden bereikt door taakroulatie

Wanneer bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn of de risico’s nog onvol-
doende tot aanvaardbare proporties zijn teruggebracht, kan als laatste oplossing 
voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden gekozen.

E. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Deze laatste stap bestaat uit individuele barrières en helpen alléén bij de medewer-
ker die deze draagt. Het dragen van PBM’s is de minst gewenste keuze, omdat het 
dragen van PBM’s 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, 
handschoenen, veiligheidsschoenen, adembescherming en oorkappen. 
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Handschoenen 
Handschoenen bij het werken met gevaarlijke stoffen dienen om de huid te 
beschermen. 
 Een aantal stoffen kan gemakkelijk door de huid worden opgenomen. Vaak 
betreft dit de zogenaamde lipofiele stoffen. Deze lossen de beschermende 
vetlaag in de huid op en dringen door de huid heen. Daarna wordt de huid 
veel doorlaatbaarder voor andere stoffen, doordat de barrièrefunctie van de 
huid verminderd is. Deze lipofiele stoffen worden met de grenswaarde vaak 
aangeduid met een ’H-notatie’. 
Voor handschoenen ter bescherming van opname van stoffen door de huid, 
geldt-dat ze voldoende resistent moeten zijn tegen de stoffen waarmee 
wordt gewerkt (dus door die stoffen niet worden aangetast of worden opge-
lost). Zo is bij het werken met chloroform het dragen van PVC-handschoe-
nen niet zinvol, omdat het PVC-materiaal direct oplost in chloroform.
Ook moeten de handschoenen niet snel ‘doorslaan’. Handschoenen be-
staan nagenoeg altijd uit polymeermaterialen. De stoffen komen op de 
handschoen en diffunderen (migreren) door het handschoenmateriaal naar 
de binnenzijde van de handschoen en komen dan in contact met de huid. 
Dat kost een zekere tijd, afhankelijk van de aard van het handschoenmate-
riaal en de stoffen waarmee wordt gewerkt. Dit heet de doorslagtijd. Voor 
sommige combinaties van stoffen en handschoenen zijn de doorslagtijden 
slechts enkele minuten en bieden dus feitelijk geen bescherming (schijnvei-
ligheid).

Een valkuil is om niet op de doorslagtijden van handschoenen te letten. 
Beter zou zijn om: 
• te inventariseren bij welke werkzaamheden met welke stoffen het dragen 

van handschoenen nodig is;
• bij de handschoenenleveranciers in hun specificatietabellen te kijken 

naar geschikte handschoenen qua resistentie en doorslagtijden;
• op basis van de werkzaamheden direct de vervangingsfrequentie van de 

handschoenen met de gebruikers af te spreken. 

Adembescherming 
Dit is de minst gewenste vorm van protectie. Adembescherming wordt na-
melijk als zeer belastend ervaren. Als met filtermaskers wordt gewerkt, biedt 
deze vorm slechts een beperkte bescherming. De filters geven namelijk 
geen absolute bescherming maar reduceren de concentratie die wordt in-
geademd. Bovendien kunnen de filters na verloop van tijd verzadigd raken, 
maar niet duidelijk is na hoeveel tijd (in welke concentraties). Zij dienen dan 
ook periodiek te worden vervangen. Maar hoe vaak? In de praktijk van een 
bepaald bedrijf nam een medewerker die zich bewust was van de risico’s in 
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zijn werk met gevaarlijke stoffen na iedere pauze een nieuw filterpatroon. 
Dit vormde wel een hoge kostenpost. Een andere medewerker die hetzelfde 
werk deed, ging hier heel anders mee om. Elke maandagochtend nam 
hij een nieuw filter. Pas als hij in de loop van de week iets dacht te ruiken 
(achter het filter) nam hij een nieuw filter. Vaak deed hij de hele week met 
hetzelfde filter. In de fabriek was hier niets over afgesproken. Iedere mede-
werker regelde dit naar eigen inzicht zelf. Dat is natuurlijk bijzonder. 

Een aanpak zou kunnen zijn:
• Inventariseren bij welke werkzaamheden met welke stoffen het dragen 

van adembescherming toch vereist is. 
• Bij de leveranciers in hun specificatietabellen kijken naar welke filters 

nodig zijn (of combinatiefilters). 
• Op basis van de werkzaamheden en de inschatting van de blootstelling 

de vervangingsfrequentie van de filters met de gebruikers afspreken. 
• Als een masker meer keren wordt gebruikt, deze in de tussenliggende 

periodes in een goed gesloten systeem opbergen zodat niet chronische 
verzadiging van het filtermateriaal kan optreden. 

Filtermaskers zijn van oorsprong bedoeld voor gebruik in de open lucht 
(zogenaamde veldmaskers) en niet voor binnen. Eigenlijk dient het dragen 
van adembescherming tijdens het reguliere werk zo veel mogelijk te worden 
voorkómen. Uitzonderingen zijn: voor zeer kortstondige werkzaamheden, 
bij calamiteiten, als vluchtmasker, een korte periode in afwachting van de 
realisatie van maatregelen die hoger op de arbeidshygiënische strategielad-
der staan. 

Valkuilen zijn vertrouwen op de goede werking van filters en de verkeerde 
filtertypes gebruiken. 
Beter zou zijn om zodanige maatregelen te nemen (hoger in de arbeidshy-
giënische strategie) dat zo min en zo kort mogelijk met adembescherming 
hoeft te worden gewerkt. 
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Bijlage 4

Basisrisicofactoren

Er zijn verschillende sets aan basisrisicofactoren:
1. Tripod;
2. PRISMA ongevallenanalysemethode;
3. Storybuilder;
4. SDO, de ongevallenanalysemethode Systematisch Diepgaand Onderzoek;
5. SOAT, de Systematische Oorzaken Analyse Techniek.

Voorbeelden van basisrisicofactoren zijn:
• Beleid en leiderschap: voorbeeldgedrag leiding, doelstellingen, key performance 

indicators (KPI’s), planning en control, taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden, sanctiebeleid, enz.

• Inkoop en selectie: hieronder vallen onder meer selectie externe bedrijven en 
competenties personeel (intern en extern personeel), V&G-plan, CE-normen, 
gebruiksaanwijzingen, vaste leveranciers, voldoen aan bedrijfseisen ten aanzien 
van externe bedrijven.

• Organisatie (OR) (Engels: Organisation (OR). Onduidelijkheden in de organi-
satiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De 
organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan 
te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terug-
koppeling in de bestaande bedrijfsstructuur.

• Strijdige doelstellingen (DO) (Incompatible Goals (IG). De strijdigheid van 
verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, 
planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen 
van individuen, groepen en het gehele bedrijf.

• Communicatie (CO) (Communication (CO). Onduidelijke of gebrekkige com-
municatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze 
groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of 
de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat 
verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd.

• Procedures (PR) (Procedures (PR). Het al dan niet voorhanden zijn van nauw-
keurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instruc-
ties, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aange-
past worden aan nieuwe situaties.

• Training en Opleiding (TR) (Training (TR). Het verstrekken van de juiste training 
en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegen-
heid geven om ervaring op te doen.

• Ontwerp (OW) (Design (DE). De wijze waarop materiaal is ontworpen en 
componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of 
oneigenlijk gebruik in de hand werken.



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER 37

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR PROFESSIONALS

• Materiaal en Middelen (MM) (Hardware (HW). Kwaliteit, conditie, beschikbaar-
heid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschap-
pen en componenten van installaties.

• Onderhoud (OH) (Maintenance Management (MM). De effectiviteit van de 
onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen 
en middelen en vormen van onderhoud.

• Orde en Netheid (ON) (Housekeeping (HK). Orde en netheid van de werkom-
geving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het oprui-
men, schoonmaken en het verwijderen van afval.

• Omgevingsfactoren (OM) (Error Enforcing Conditions (EC). De omstandig-
heden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, 
lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren 
(ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf 
enz.).

• Beschermingsmiddelen en -methoden (BM) (Defences (DF). Systeemfouten 
met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ont-
snapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het 
voorbereid zijn op noodsituaties.
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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, 
wordt steeds meer de norm. 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. 
Toxic kan u helpen om de administratieve 
werkprocessen, die hierbij komen kijken, uit 
handen nemen en voor u bijhouden. Denk hierbij 
aan het wettelijk stoffenregister, de verplichte 
registratie van de blootstelling en de schatting 
van mate van blootstelling. Ook doen we 
voorstellen voor de mogelijke maatregelen die u 
kan treffen bij de stoffen waar u mee werkt. 

Met Toxic heeft u chemische veiligheid qua 
wettelijke verplichtingen goed geregeld en 
al uw chemische veiligheidsadministratie op 
orde. En u kunt zich richten op voorlichting 
aan collega’s en de handhaving van de 
maatregelen. Daar maakt u het verschil. 

Weet u niet hoe u uw processtappen kunt 
inrichten? Onze adviseurs kunnen u 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

Ga nu ook aan de slag, voor een veilige 
werkomgeving met chemische producten


