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Inleiding 

Enkele leden van Onderhoud NL (schilders) zijn in het kader van REACH bezocht door iSZW. De 

inspecteurs van iSZW hebben bij alle bedrijven aangegeven dat de schilders geen handschoenen 

gebruiken die in het veiligheidsinformatieblad (VIB) werden voorgeschreven door de leverancier. Dit 

mag niet, tenzij de schilders kunnen aantonen dat hun eigen werkwijze net zo veilig is. 

Op verzoek van Onderhoud NL heeft Auxilium HSE de huidbelasting van schilders tijdens veel 

voorkomende activiteiten beoordeeld. Daarbij zijn de volgende drie punten onderzocht: 

 Wat is het huidrisico van schilders bij de meest voorkomende activiteiten? 

 Welke maatregelen zijn noodzakelijk en mogelijk? 

 Indien nodig, welke handschoenen zijn nodig bij de verschillende activiteiten en toegepaste 

producten? 

 
Methoden en technieken 

Het beoordelen van huidblootstelling is binnen het vakgebied van de arbeidshygiëne veel minder 

gangbaar en uitgewerkt dan het beoordelen van inhalatierisico’s. Er zijn geen normen die gevolgd 

kunnen worden. De aanpak die wij hebben gekozen, wordt hieronder beschreven. 

Voor het onderzoek zijn 5 schildersbedrijven en 7 schilderprojecten bezocht. In deze bezoeken is 

informatie verzameld over de activiteiten, de werkwijzen en de gebruikte producten. De verkregen 

informatie is aangevuld met een literatuurstudie. 

Het geheel aan gegevens is verwerkt met behulp van twee schattingsmodellen, namelijk Ecetoc TRA 

en de module huid van Stoffenmanager. De beide modellen hebben elk hun voor- en nadelen die 

tijdens de presentatie zullen worden besproken.  

Alle resultaten zijn besproken met de schilders en waar nodig aangepast en aangevuld. 

Resultaten 

De handschoenkeuze van leveranciers beperkt zich tot de beoordeling van de invloed van het 

gebruikte product. Uit literatuur blijkt dat naast het product ook de werkomstandigheden en de 

werkzaamheden grote invloed hebben op de huidbelasting (denk aan vochtig werk, voorkomen van 

occlusie, klimaatinvloeden).  

Voor iedere activiteit is bekeken welke productsoorten gebruikt worden. Elke combinatie 

activiteit/productsoort is beoordeeld door middel van Stoffenmanager. De meest huidbelastende 

component is beoordeeld middels Ecetoc TRA.  

Voor combinaties activiteit/product die niet beheerst waren zijn aanbevelingen gedaan. Hierbij is 

vanzelfsprekend de arbeidshygiënische strategie gehanteerd. Daarbij is een tabel gemaakt 

(gebaseerd op COSHH essentials) dat inkopers kunnen gebruiken om eenvoudig te kiezen voor de 

minst schadelijke stof. Als teruggegrepen moest worden op handschoenen is waar mogelijk een 

handschoen geadviseerd die bescherming biedt aan alle gebruikte producten binnen een activiteit. 



Alle maatregelen zijn samengevat in werkinstructies per activiteit/productgroep. Deze zullen tijdens 

het symposium worden getoond (op dit moment nog in concept). 

Conclusie   

Wanneer huidbelasting wordt beoordeeld is het van belang om niet alleen de gebruikte producten te 

betrekken, maar ook de werkomstandigheden en omgevingsomstandigheden. Daardoor komen de 

werkinstructies die in dit onderzoek zijn geadviseerd niet altijd overeen met de adviezen die 

leveranciers geven in hun veiligheidsinformatiebladen.  

 


