
Dan sta je er gekleurd op

(als arbeidshygiënist)

Wendel Post



Hardlopen is gezond
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Voordelen voor je geest
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Goed gevoel

Helpt bij depressie

Vergroot capaciteit om te leren

Verbetert je geheugen

Houdt je scherp



Voordelen voor je lichaam
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Houdt je hart gezond

 Zorgt voor een gezonde bloeddruk

Bevorderlijk voor je botten

Verlaagt het risico op kanker

Hardlopers leven gemiddeld langer



En er is meer…
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Wanneer en waar jij wilt

 In je eigen tempo

Alleen, met een loopmaatje of met een groep

Geringe investering nodig
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The Color RunTM, the happiest 5K on the planet
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Opgericht maart 2011

Jaarlijks edities >300 steden in 40 landen

Geen tijdregistratie

Doel: bevorderen gezondheid en geluk



The Color RunTM
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Twee regels

Finish ondergedompeld in kleur

Draag witte kleiding aan de start

Na afloop gezamenlijke kleurgooi
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Brand- en explosiegevaar

2015: Stofexplosie op color party in leeg buitenzwembad (Taiwan)

15 doden en >500 gewonden

Test Brandweer Amsterdam

Kleurenpoeder.nl kan ontbranden indien voldoende, fijne verdeelde poederwolk 

i.c.m. ontstekingsbron

Firma FX + hete gasvlam  brand

ColorRun (mais + bakmeel) ontbrandde niet
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Gezondheidsklachten

India: zeer ernstige oog- en huidklachten (vervuiling of zware metalen)

Duitsland kleurpoederevenement (vragenlijst N=160)

10% matige tot ernstige ademhalingsproblemen

20% oogirritatie
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Eigen bevindingen ColorRun Amsterdam
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Overzicht maatregelen bij ColorRun Amsterdam

Kleurenpoeders op basis van zetmeel met aantoonbaar toegelaten levensmiddelenkleurstoffen; niet-brandbaar, 
niet-stofexplosief, vrij van vervuilingen en allergenen.

Geen zelf meegebrachte kleurenpoeders (laten) gebruiken.

Zorg ervoor dat de productinformatie (veiligheidsinformatieblad) ook aanwezig is op het evenement.

Informeer deelnemers, vrijwilligers en publiek vooraf over de mogelijke risico’s.

Deelname mensen met luchtwegaandoeningen (zoals astma), kinderen en ouderen afraden en als toeschouwer 
op voldoende afstand laten houden.

Geef instructies hoe het kleurenpoeder kan worden gebruikt.

Kleurenpoeder niet in het gezicht van deelnemers gooien.

Adviseer dat het beter is om geen contactlenzen te dragen.

Adviseer deelnemers de huid te reinigen als deze in contact is gekomen met kleurenpoeders.

Wasgelegenheid met water van drinkwaterkwaliteit.

Stel stofmaskers/mondkapjes beschikbaar voor deelnemers en omstanders.

Stel (veiligheids) brillen beschikbaar voor deelnemers en omstanders.

Aanwezigheid Rode Kruis of EHBO-post met oogdouches en waterpunten om ogen te kunnen spoelen.

Bij alle kleurenzones van de ColorRun: EHBO inclusief oogdouches of waterflessen voor spoelen van de ogen.
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Kleurenpoeders op basis van zetmeel met aantoonbaar toegelaten levensmiddelenkleurstoffen; niet-brandbaar, 
niet-stofexplosief, vrij van vervuilingen en allergenen.

Geen zelf meegebrachte kleurenpoeders (laten) gebruiken.

Zorg ervoor dat de productinformatie (veiligheidsinformatieblad) ook aanwezig is op het evenement. (??)

Informeer deelnemers, vrijwilligers en publiek vooraf over de mogelijke risico’s.

Deelname mensen met luchtwegaandoeningen (zoals astma), kinderen en ouderen afraden en als toeschouwer 
op voldoende afstand laten houden.

Geef instructies hoe het kleurenpoeder kan worden gebruikt.

Kleurenpoeder niet in het gezicht van deelnemers gooien.

Adviseer dat het beter is om geen contactlenzen te dragen.

Adviseer deelnemers de huid te reinigen als deze in contact is gekomen met kleurenpoeders.

Wasgelegenheid met water van drinkwaterkwaliteit.

Stel stofmaskers/mondkapjes beschikbaar voor deelnemers en omstanders.

Stel (veiligheids) brillen beschikbaar voor deelnemers en omstanders.

Aanwezigheid Rode Kruis of EHBO-post met oogdouches en waterpunten om ogen te kunnen spoelen.

Bij alle kleurenzones van de ColorRun: EHBO inclusief oogdouches of waterflessen voor spoelen van de ogen.



Minder schadelijk alternatief?!
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RIVM, 2017:

“Vanuit gezondheidskundig 

oogpunt wordt een evenement

met het gooien van (kleuren)poeders

afgeraden.”


