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Onderzoek 2012 meelstofbeheersing in Industriële BL Bakkerijen
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Aanpak Meelstofbeheersing Borgesius-Bakkersland Bakkerijen

• Stofbeheersing plannen actualiseren 2017 in eigen database (blij met stofvrij)
• Bewustwording vergroten ( Basisveiligheidsregels / E-Learning )
• Werkoverleg / Tool-box meetingen / Filmpjes en flyers

• 1 x 4 Jaar Grondstofallergie onderzoek vanuit de Bakkersbranche, gegevens
koppelen aan het stofbeheersingsplan per vestiging.

• Aansluiting zoeken bij management of change (verbouw / nieuwbouw)

• Vooral focus op Gedrag, Cultuur van alle medewerkers en verbinding maken
met diverse disciplines binnen de organisatie !
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Stofbeheersingplan / Stofconvenant Blij met Stofvrij / www.blijmetstofvrij.nl
Bakkerij: BL Terneuzen

Datum: 8-12-2016

1

Beleid stofbeheersing

2

Opslag

3

4

Instructie en voorlichting. Worden nieuwe
medewerkers mondeling of schriftelijk gewezen
van meelstof ?
het gezondheidsgevaar
op
persoonlijke
Worden
adembeschermingsmiddelen door het bedrijf
beschikbaar gesteld ?
Worden adembeschermingsmiddelen gedragen
bij werkzaamheden waarbij stofvorming kan
optreden ?
Zijn er duidelijke regels en afspraken voor de
overige beschermingsmiddelen (stofbril,
handschoenen en werkkleding ?

ja
Nee.
Ja.

nee
nee

Tip maak medewerkers hier periodiek van bewust en
controleer dit. Tevens onderdeel van het werkoverleg.

Ja.
nee
Ja.

5

Is de dagelijkse bedrijfsvoering er een volgens de
regels van "good house-keeping" ; consequent
opruimen van gemorste grondstof, tijdig
onderhoud en controle op juist functioneren van
hulpmiddelen en machines, uitsluitend werken
volgens voorschriften etc.

Ja.

6

Wordt zakgoed stofarm-vrij opgeslagen ?

Ja.

nee

7

Is er een stofarme wijze van afwegen ?

Ja.

nee
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nee

Laat dit punt met regelmaat terug komen in het
werkoverleg en maak gebruik van het
voorlichtingsmateriaal vanuit blij met stofvrij / filmpjes.
Vastleggen in Agende / actielijst.

Blijf dit onder de aandacht houden / werkoverleg.

Uitgevoerd Ja / Nee

Aktiehouder

Mogelijke aanpassingen / verbetermaatregel
Maak inzichtelijk hoe nieuwe medewerkers worden
voorgelicht op de piekblootstellingen. Maak gebruik van
de Tool-box stofbeheersing vanuit blij met stofvrij.

Aktiedatum / planning

Is dit aspect een
knelpunt ? Ja / Nee

Ja, gerealiseerd en is
dagelijkse praktijk

Ja, op korte termijn
gepland of deels
gerealiseerd

Onderdeel

Nr.

Nee, niet gerealiseerd

Piekmoment / Aspect
bedrijfsvoering

Ingevuld door: Mark Roovers & JanPiet Schoonakker

Deegbereiding

Invoer van silo; Is er een slurf die diep in de kuip
8 steekt zodat de storthoogte van grondstoffen
minimaal wordt ?
Invoer van silo; Is uitslaan van de zak aan de slurf
9
uitgebannen ?
Zakgoed; Is er een voorzichtige en geleidelijke
10
invoer
vanIszakgoed
in de kuip
Zakgoed;
het uitkloppen
van?zakken
11 uitgebannen
Zakgoed; Worden lege zakken ordentelijk
12
opgeslagen en afgevoerd ?
Is er voorzichtige en geleidelijke invoer van water
13
in de kuip; zonder stofvorming ?
Is de mengkuip volledig afsluitbaar en wordt deze
14
afgesloten voordat het mengen begint ?
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ja

Draag zorg voor een kuip afscherming, kunstofflap dieper
in de kuip zodat er geen stofwolk vrij komt.

Nee.

Nee.

Ja.

nee

ja.

nee

ja.

nee

ja.

nee

ja.

nee
ja

Blijf dit onder de aandacht houden / werkoverleg.

Draag zorg voor het volledig afsluiten van mengkuipen
onder de kneders. Afuiging / klepjes plaatsen

Schoonmaken

Deegvrwerking

15

19 Is het schoonblazen met perslucht verboden ?
20
21

Nee.

ja

Er wordt niet gewerkt met stuifarme bloem, wees
voorzichtig met het bijvyullen van meelstrooiers en
handmatig stuiven van bloem.

Nee.
Verban perslucht om schoon te maken !
ja
Nee.
Nee
Nee.

Wordt stof voornamelijk verwijderd door zuigen
met een industriele stofzuiger (met HEPA-filter) ?

Nee.
Nee.

ja
ja
ja
ja.

Verbied schoonmaak door perslucht !
Maak gebruik van stofzuigers of centrale
stofzuiginstallatie.
Maak gebruik van sotfzuigers met Hepa filter.
Volg deze zoveel mogelijk beheersmaatregelen op en/op
opnemen in meer jaren planning.
Bespreek dit stofbeheersingplan, leg actiedatums en
verantwoordelijke vast. En maak deze rapportage verder
af (rechter kolom).

23

Overige

Opvolging stofbeheersingplan

Totaal
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10

Uitgevoerd Ja / Nee

Aktiehouder

Mogelijke aanpassingen / verbetermaatregel
Er wordt handmatig bloem gestrooid bij de
kleinbroodproductie. Onderzoek of dit anders kan.

Aktiedatum / planning

Ja, gerealiseerd en is
dagelijkse praktijk

Is dit aspect een
knelpunt ? Ja / Nee
ja
nee

Is het vegen met bezem en stoffer verboden ?

Op 27-9 is door het NKAL een werkplek
22
onderzoek uitgevoerd ten aanzien van
meelstofbeheersing

Ja, op korte termijn
gepland of deels
gerealiseerd

Nee, niet gerealiseerd

Piekmoment / Aspect
bedrijfsvoering

Onderdeel
Wordt strooibloem kort boven de werktafel en op
een rustige wijze gestrooid ?
Wordt een gladde, niet plakkende werktafel
16 gebruikt bijv. van RVS of een tafel met een
gladde coating ?
Wordt een stuifarm strooiproduct gebruikt of
wordt een vervangend middel voor strooibloem
17
gebruikt, bijv. olie of een product op basis van
aardappelmeel ?
Indien er machinale deegverwerking gedaan
18 wordt; Is reinigen van deze machines met
perslucht uitgebannen ?

Nr.

Grondstofallergie onderzoek / 1x 4 Jaar.
Jaartal
2016
2020
2024

Werkgever / vestiging
BL Terneuzen

Deelnemers

Responders

33

21

Scope: Binnen de Bakkersbranche is grondstofallergie een beroepsziekte. Vanuit de
branche is een meelstofconvenant opgesteld en deze is recent bijgesteld met het
vaststellen van beheersmaatregelen. Verder wordt iedereen die in de branche wordt
blootgesteld eens in de 4 Jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een allergie
onderzoek.

Uit Deelname door; uit dienst / geen blootstelling
1

LS

MS

HS

11

5

4

LS is Lage score, geen risico. Ontvangt over 4 Jaar opnieuw de vragenlijst.
MS is Middelhoge score. Er wordt telefonisch contact opgenomen door een
medewerker van de bakkerspoli voor aanvullende vragen. Daarna wordt hij/zij
opnieuw ingedeeld in LS of HS.
HS is Hoge score. Hij/Zij krijgt een brief met het verzoek om een afspraak te maken
bij de Bakkerspoli. Op de Bakkerspoli worden de klachten met betrekking tot ogen,
huid en luchtwegen onderzocht. Er wordt bloed afgenomen voor eeen allergie
onderzoek en er is een uitgebreid consult bij een longarts. In dit onderzoek wordt
vastgesteld of het werkgerelateerd is.

Bijzonderheden / Opmerkingen:

BL Terneuzen
11

LS
MS

5

HS

4

2016
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