
Tools en 
richtlijnen voor 
gevaarlijke 
stoffen op de 
werkplek

Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk (EU-OSHA) organiseert in 2018 en 2019 een 
Europabrede campagne om het vermijden van risico’s van 
gevaarlijke stoffen op de werkplek te stimuleren. Doel 
is de aanwezigheid van en blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen op de werkplek te verminderen door mensen 
bewuster te maken van de risico’s en van doeltreffende 
manieren om deze te vermijden.

Hoofdpunten
• Tools en richtlijnen om risico’s van gevaarlijke stoffen 

te voorkomen zijn voor het bedrijfsleven essentieel om 
de blootstelling en dus de risico’s voor werknemers te 
verminderen.

• In de databank “Praktische tools en richtlijnen inzake 
gevaarlijke stoffen” van EU-OSHA vindt u honderden 
beschrijvingen en links naar hulpmiddelen met betrekking 
tot opleiding, risicobeoordeling, wetgeving en specifieke 
groepen werknemers zoals vrouwen of arbeidsmigranten 
(https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances/
practical-tools-dangerous-substances).

• Maak gebruik van de tools en richtlijnen in de databank. 
U kunt veel tijd besparen door hulpmiddelen te 
gebruiken die anderen weldoordacht hebben gemaakt. 
Wellicht leert u iets nieuws en doet u weer andere 
ideeën op voor het verminderen en beheersen van de 
risico’s van gevaarlijke stoffen!

Veilig en gezond aan ‘t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.
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Gezonde 
werkplekken: 
GEVAARLIJKE 
STOFFEN, ZO PAK 
JE DAT AAN!



Praktische tools en richtlijnen
Bij het aanbieden van tools, richtlijnen en ondersteuning op het 
gebied van gevaarlijke stoffen op de werkplek moet een breed 
scala aan taken en mogelijke risico’s worden bestreken. Er zijn 
dan ook veel tools en hulpmiddelen beschikbaar. Zij worden 
aangeleverd door nationale en internationale sociale partners, 
beroepsverenigingen, overheden, autoriteiten en agentschappen.

Allemaal behandelen zij uiteenlopende (groepen van) stoffen, 
sectoren en beroepen, groepen werknemers en taken. De 
materialen variëren van zeer eenvoudige hulpmiddelen — met als 
doel mensen bewuster te maken en hen te stimuleren simpele, 
praktische maatregelen te nemen — tot hulpmiddelen waarvoor 
veel specialistische kennis nodig is.

De hulpmiddelendatabank van EU-OSHA
De databank “Praktische tools en richtlijnen inzake gevaarlijke 
stoffen” van EU-OSHA bevat beschrijvingen van en links naar meer 
dan 700 tools en hulpmiddelen om u te helpen bij het beheer van 
gevaarlijke stoffen.

Bekijk de databank op: https://osha.europa.eu/nl/themes/
dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances.

U kunt de informatie die u zoekt, snel en gemakkelijk 
vinden via de volgende filteropties:

Land / taal / sector of bedrijfstak / werkzaamheden en 
taken / gezondheidseffecten / werknemersgroepen / 
doelgroepen / type / prioritaire gebieden (bewustmaking, 
risicobeheer, kankerverwekkende stoffen, specifieke 
groepen, feiten en cijfers, substitutie).

De aanbieders van tools en hulpmiddelen hanteren vaak een 
gecombineerde aanpak, waarbij de volgende aspecten aan de 
orde komen: bewustmaking van de kwestie, de wetenschappelijke 
en juridische achtergrond, risicobeheersing, goede praktische 
oplossingen, specialistische richtlijnen voor specifieke stoffen 
of groepen van stoffen, en ondersteuning voor de verschillende 
soorten oplossingen aan de bron.

Ook is er een tendens zichtbaar waarbij informatie op meer 
gebruiksvriendelijke, visuele manieren wordt aangeboden, 
bijvoorbeeld in de vorm van posters, infografieken en brochures, 
video’s en animatiefilms zonder tekst, zoals de Napo-filmpjes. 
Veel daarvan zijn gratis via internet te downloaden.

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ g

ila
xi

a

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ p

ra
et

or
ia

np
ho

to

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ 7

po
st

m
an



of workers in agriculture,
livestock farming,
horticulture and forestry

Protecting

Social
Europe
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Case study
A six-year-old grandson was visiting his grand-
parents during the summer holidays. He always
loved going to the field with his granddad who
would leave him to wander around the farm, sit
on the tractor, gather potatoes or play with his
grandma’s chickens and rabbits. Out of sight of
his grandparents as he was playing by the pond,
he slipped, fell in the pond, and drowned. The pond
was not fenced.

What should the farmer have done?
The farmer should have carried out a simple risk assessment of his site to determine:

What could go wrong?
• drowning in the pond;
• entanglement in moving parts of machinery;
• accident involving tractor or other vehicles or equipment;
• consumption of inedible/harmful substances;
• falls from height while climbing.

What is the likelihood of any of these happening?
high, taking into account:
• the child’s curiosity;
• his unfamiliarity with the site;
• lack of supervision.

What are the possible consequences (severity)?
• injury, death.

What control measures should the farmer have taken to reduce the risks?
He should have:
• fenced the pond and other hazardous areas;
• spoken to the child about farm hazards and set out some simple rules;
• not left the child unattended on the farm.
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Case study
The owner of this cattle farm was trying to lift a bale
of hay with his forklift. The round bales had been
stacked too high and they were unstable: when
the bales became dislodged, they rolled down and
crushed the driver as there were no falling objects
protection measures (FOPS) on the forklift cab. The
man was hospitalised for three months and still
suffers from serious spine problems. Because he
can no longer work his farm on his own, he now
has to rely on paid labour.

What should the farmer have done?
When first stacking the bales of hay, he should have carried out a simple risk assessment to determine:

What could go wrong?
• round bales becoming unstable;
• round bales difficult to access and remove safely;
• round bales rolling/falling;
• round bales damaging machinery and crushing someone.

What is the likelihood of this happening?
high, taking into account:
• the shape, size and weight of the round bales of hay;
• when round bales are stacked too high, removing one of them affects the balance of the whole stack;
• the lack of falling objects protection (FOPS) fittings on the forklift.

What are the possible consequences (severity)?
• damage to machinery, serious injury, death.

What control measures should he have taken to reduce the risks?
He should have:
• stacked the round bales lower and in a stable configuration;
• arranged the round bales more securely and monitored their stability;
• fitted the forklift with falling objects protection (FOPS).
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CHAPTER 14:

Machinery and
equipment
machinery is used in almost every type of agricultural operation. Whatever
your type of business or its degree of automation, you inevitably rely on machin-
ery to a certain extent. The machinery may be in the form of a vehicle with a
cab where the operator sits and operates the controls while driving (e.g. tractor,
harvester, forklift) or it may be stationary machinery operated by the power
take-off (PTO) of a tractor, or powered by electricity, water or by hand.

14.1 Machinery-related hazards

While machinery primarily makes our lives easier it can also be responsible for a number of health and safety
problems.

Operating machinery may expose the user to various hazards, associated withmovement or mechanical
actions such as cutting or bending, typically:

• revolving shafts, wheels or discs;
• revolving augers, worms or spirals in casings;
• revolving drums, spiked cylinders or beaters;
• in-running nips points;
• reciprocating, oscillating or sliding motions.

An easy way to consider machinery hazards is to ask yourself five basic questions in relation to any
machine and consider the possible severity of injury.

This chapter
deals with:
• Machinery-related

hazards
• Purchasing machinery
• Starting to use the

machinery
• Safe use of machinery
• Children and machinery
• Accessories
• Maintenance and

repairs
• Decommissioning

machinery/equipment
• Tools and workshops
• A case study

1. traps: Can I suffer an injury from trapping a
limb or being crushed in any closing motion or
passing movement (e.g. silage shears, crushed
by slow rolling vehicle)?

2. Impact: Can I suffer an injury due to the speed
of movement (e.g. struck by moving vehicles,
post-drivers)?

Deze bekroonde video is gemaakt in het kader van een campagne 
om allergieën onder jonge bakkers te voorkomen. Het filmpje 
gaat over Antoine, een jonge bakker die de beroepsrisico’s van 
zijn vak ontdekt, zoals luchtwegallergieën die te maken hebben 
met meelstof. Door deze video worden (met name jonge) bakkers 
aangemoedigd om hun gezondheid te beschermen door goede 
beroepsmaatregelen in te stellen, zoals het spoelen van de neus. 

https://osha.europa.eu/nl/node/13085

Voorbeelden uit de databank

Schoonmaken is geen risicovolle taak, toch? Wel dus. Betonstof 
en andere bouwresten droog opvegen zorgt voor veel stof, en dat 
levert grote risico’s op voor de gezondheid van werknemers. Op 
deze webpagina wordt uitgelegd hoe je de risico’s kunt beheersen 
door droog vegen te vermijden en waarom dit nodig is. Eerst is een 
grafische weergave te zien van de hoeveelheid silicastof die vrijkomt 
bij het droog vegen van betonstof. Vervolgens wordt getoond hoe de 
hoeveelheid stof drastisch wordt verminderd wanneer een stofzuiger 
wordt gebruikt om het stof te verwijderen. Bovendien daalt het stof 
dan niet even later weer deels neer.

https://osha.europa.eu/nl/node/12180

Deze niet-bindende gids biedt informatie over en voorbeelden 
van goede praktijken voor het toepassen van de gezondheids- 
en veiligheidsrichtlijnen, evenals handige uitleg en praktische 
voorbeelden van de gevaren en risico’s die zich voordoen bij 
werk in de land-, tuin- en bosbouw. Hierin is een verscheidenheid 
aan voorbeelden te vinden van goede praktijken die ofwel uit 
bestaande richtlijnen zijn gekozen, ofwel speciaal voor deze 
richtlijn zijn ontworpen. De gids is beschikbaar in 23 EU-talen.

https://osha.europa.eu/nl/node/12744

Kort filmpje: De astma van bakker Antoine

EU-richtlijn: Bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk in de landbouw, veehouderij, tuinbouw en bosbouw

Gids en video’s: Stof op bouwplaatsen: droog vegen
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Arbejdsbeklædning
Kemi og biologi.

Anvendelse til 
beskyttelse mod

Typer, beskyttelses- 
klasser, mærkning, krav
og betydning

Hvor/til hvad anvendes 
værnemidlet?

Tilpasning af
værnemidlet

Begrænsninger
i brugen af værnemidlet

Holdbarhed,
levetid og opbevaring
 
Tilbehør og
kombinationsmuligheder

Anbefalinger

Arbejdsbeklædning skal beskytte mod hudkontakt med vaske- og rensemidler indeholdende stoffer og materialer, der kan være ætsende, irriterende for 
huden og/eller allergifremkaldende. Ved kontakt med snavsetøj forurenet med sekreter/ekskreter skal arbejdsbeklædningen beskytte mod skadelige 
bakterier/virus og mod påvirkning af medicinrester, f.eks. cytostatika. 

Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning, der er gældende på den pågældende virksomhed eller 
institution. Arbejdsbeklædning kan f.eks. være; kittel, bukser, busseronne, forklæder og overtræksforklæder. 
For hjælp til valg af arbejdsbeklædning scan koden.

Arbejdsbeklædningen skal yde beskyttelse under udførelsen af arbejdsopgaver i vaskeriet, hvor der er risiko for kontakt med kemiske stoffer og mate-
rialer i form af støv, stænk, sprøjt og dråber samt potentielt smittefarligt snavsetøj, der kan være forurenet med sekreter/ekskreter i form af blod, urin, 
opkast og ekskrementer samt medicinrester som cytostatika. Beskyttelsesovertræk/forklæde skal benyttes i indsorteringen. Omvendt skal beskyt-
telsesovertræk/forklæde tages af, når indsorteringen forlades.

Arbejdsbeklædningen skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed.

Som udgangspunkt skal arbejdsbeklædningen skiftes hver dag.  Arbejdsbeklædningen skal være hel, ren og tør og skiftes, hvis der sker gennemvædning 
fra det snavsede tøj. For sygehusvaskerier gælder, at beskyttelsesovertræk skal udskiftes dagligt.
Er arbejdsbeklædningen revet i stykker eller tyndslidt, ydes ikke optimal beskyttelse og beklædningsdelen bør kasseres. 

Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid.  

Ingen supplerende informationer.

Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale og arbejdsbeklædning, skal forefindes på et for personalet synligt 
og velkendt sted og gerne i lokalet. 

HJELM ÅNDEDRÆTS
VÆRN

HANDSKER ØRE VÆRN ØJENVÆRN FODTØJARBEJDS
DRAGT

Vaskeri

Tilbage til oversigt< Tilbage til vaskeri<

Skan for mere
information.
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Overneming met bronvermelding is toegestaan.

Voor reproductie of gebruik van afbeeldingen moet rechtstreeks toestemming worden verkregen van degene aan wie het auteursrecht toekomt.

De foto’s in deze publicatie illustreren een verscheidenheid aan werkactiviteiten

en zijn niet noodzakelijk een weergave van goede praktijken of naleving van wettelijke voorschriften.

Meer informatie

Hebt u opmerkingen over de databank, of kunt u 
een interessant hulpmiddel of richtlijn aanbevelen 
dat nog niet in de databank is opgenomen, neem 
dan contact op met EU-OSHA 
partners@healthy-workplaces.eu

Zie voor meer informatie over gevaarlijke stoffen 
en het beheer daarvan de website van de 
campagne voor een gezonde werkplek 
https://healthy-workplaces.eu/nl

of het thematische gedeelte over gevaarlijke 
stoffen https://osha.europa.eu/nl/themes/
dangerous-substances

#EUhealthyworkplaces

PBM-gids met illustraties voor tuinders, kappers, schoonmakers, wasserijmedewerkers, politieagenten, keukenpersoneel

“Persoonlijke beschermingsmiddelen” is een geïllustreerde 
gids, waarin u kunt vinden welke handschoenen en andere 
beschermingsmiddelen u nodig hebt voor uw dagelijkse werk. 
Deze gids is beschikbaar in het Deens.

https://osha.europa.eu/nl/node/11168

Deze richtlijn is bedoeld om nationale arbeidsinspecteurs 
(NAI’s) te helpen de risico’s van RCS met kennis van zaken aan 
te pakken en te reguleren, om zo de doeltreffendheid van hun 
interventies op bouwplaatsen te vergroten. De gezondheid van 
bouwvakkers is immers net zo belangrijk als hun veiligheid. De 
belangrijkste ambitie van de werkgroep die deze richtlijn heeft 
geschreven, is het ondersteunen van NAI’s bij het bestrijden van 
de gezondheidsrisico’s van RCS op Europese bouwplaatsen met 
precies dezelfde aanpak als die voor veiligheidsrisico’s (bijv. werk 
op grote hoogte).

https://osha.europa.eu/nl/node/12711

Richtlijn voor nationale arbeidsinspecteurs over het omgaan met risico’s voor werknemers op blootstelling aan inhaleerbaar 
kristallijn silicastof (RCS) op bouwplaatsen

www.healthy-workplaces.eu/nl
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Aanbieder: Werkomgevingsraad voor de dienstensector


