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VEILIGHEID en ARBEIDSHYGIENE 
 
Achtereenvolgens komen aan de orde:  
 
1. Algemeen  
2. Wetgeving 
3. Arbeidsmiddelen (machineveiligheid) 
4. De bouw 
5. Brandveiligheid 
6. Gevaarlijke stoffen 
7. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
1. ALGEMEEN  
 
Manieren om naar veiligheid  en arbeidshygiëne (en risico’s) te kijken. 
 
In de Arbowet worden eisen gesteld om de veiligheid en gezondheid van personen te 
waarborgen in een arbeidssituatie. Het Nederlandse woord veilig is voortgekomen uit 
een oud Indo-Germaans woord dat beschermd betekende: beschermd tegen gevaar en 
geweld. Veiligheid wordt vaak geassocieerd met het voorkómen van arbeidsongevallen. 
In bredere zin wordt veiligheid opgevat als het voorkomen van alle ongewenste 
gebeurtenissen die schade aan lichaam, gezondheid, geest, materieel en milieu kunnen 
veroorzaken.  
Veiligheid wordt vaak ook beschouwd als voorkómen van directe effecten, zoals 
ongevallen, brand en explosies. Dit in tegenstelling tot het begrip arbeidshygiëne dat 
meer gericht is op het voorkómen van effecten op termijn, zoals kanker en diverse 
beroepsziekten als RSI, OPS, enz.  
 
Zo zijn er vele manieren om naar veiligheid /arbeidshygiëne en daarmee ook naar 
onveiligheid en risico’s te kijken. 
In dit stuk wordt bij het gebruik van het woord veiligheid zowel de korte termijn veiligheid 
als de lange termijn arbeidshygiëne bedoeld.  
 
Een visie is dat gevaren en dus een mate van onveiligheid behoren bij het gewone 
leven. Daar moet niet zo moeilijk over worden gedaan. Onveiligheid en daardoor risico’s 
en bijgevolg ongevallen horen er nu eenmaal bij. Wanneer met gevaarlijke stoffen wordt 
gewerkt, kan men ook blootgesteld worden aan deze stoffen. Bij een warme bakker ruikt 
het immers ook naar brood en kan men blootgesteld worden aan meelstof. In de bouw 
gebeuren nu eenmaal ongevallen. Met deze opvatting over veiligheid is er weinig 
bereidheid om actie te ondernemen om onveilige machines of stoffen e.d. aan te pakken 
en daardoor risico’s te verminderen.  
 
Een andere manier om naar veiligheid te kijken is dat veiligheid geheel wordt bepaald 
door het gedrag van de medewerkers. De medewerkers worden in deze visie centraal 
gesteld. Uit ongevallenanalyses blijkt dat in 80% van de ongevallen de oorzaak van het 
ontstaan van het ongeval zat in een fatale handelingen van de medewerker. 
Dus in deze visie zou door een ander gedrag van de medewerker, te weten een grotere 
oplettendheid de meeste ongevallen moeten kunnen worden voorkómen.  
Als gevolg van deze redenering moeten investeringen in veiligheid voornamelijk gedaan 
worden in trainingen en opleidingen er daardoor in de bewustwording van medewerkers 
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t.a.v. veiligheid en risico’s. Niet te veel geld moet gestoken worden in het verbeteren van 
de situaties, want daar zitten blijkbaar niet de grootste oorzaken van de ongelukken. 
Bovendien zou de medewerker dan juist minder goed gaan opletten en kunnen er bij 
kleine veranderingen in de situaties toch weer ongelukken gebeuren.  
Mocht er ondanks de grote investeringen in het gedrag van de medewerker, toch een 
ongeval gebeuren, dan is de oorzaak snel te vinden: onoplettendheid van de betreffende 
medewerker. Een sanctiebeleid en een blamecultuur kunnen het gevolg van deze 
opvatting zijn.  
Een sanctiebeleid en een blamecultuur kunnen het gevolg van deze opvatting zijn. De 
opvatting geldt dat door de opgelegde sanctie ook de andere medewerkers weer beter 
zullen opletten, waardoor de veiligheid verbetert.  
 
Nog een manier om naar veiligheid te kijken en deze te beheersen is dat het leven 
helemaal te regelen is door wetten en regels. Door strenge regelgeving, aanvullende 
bedrijfsregels, procedures, werkvergunningen, standard operation procedures (SOP’s), 
kwaliteitssystemen met bijbehorend toezicht kan men grip krijgen op alle situaties en dus 
ook de veiligheid daarvan. Daarmee kan voorkómen worden dat onveilige situaties of 
onveilige bronnen zich ontwikkelen tot risico’s. Wanneer er dan toch nog een ongeluk 
gebeurt, kunnen de regels verder worden aangescherpt. Dit is meer een 
bureaucratische benadering. 
 
Veiligheid wordt ook wel beschouwd als het beheersen van potentiële risico’s door het 
aanbrengen van barrières. Om voldoende veiligheid te verkrijgen dienen voldoende 
barrières te worden aangebracht er ervoor te worden gezorgd dat deze barrières ook 
effectief functioneren. Daarvoor moeten die barrières worden onderhouden. Bovendien 
moeten de barrières ook daadwerkelijk worden gebruikt. 
Omdat elke barrière kan falen kunnen ook meer barrières achter elkaar geplaatst 
worden waardoor de uiteindelijke faalkans heel erg klein wordt (maar nooit nul).  
Dit wordt ook wel het gatenkaasmodel van Reason genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In een verdere uitwerking van dit 
gatenkaasmodel kan verschil worden 
gemaakt tussen preventieve barrières en 
repressieve barrières. Door het 
aanbrengen van preventieve barrières 
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wordt getracht te voorkómen dat gevaren zich ontwikkelen tot risico’s en bijgevolg dat er 
een ongewenste begingebeurtenis (ongeval, beginnend brandje, morsen van gevaarlijke 
stoffen, enz.) kan optreden.  
Door het aanbrengen van repressieve barrières wordt getracht te voorkómen dat een 
ongewenste begingebeurtenis zich verder ontwikkelt tot een calamiteit, waardoor de 
gevolgen voor mens, goederen en milieu heel groot worden. 
Het systeem van preventieve en repressieve barrières wordt wel in een vlinderdas 
illustratief uitgebeeld.  
Veiligheid en onveiligheid wordt soms als een resultaat gezien van de interactie tussen 
mens, een risicobron en de omstandigheden. Dit is vergelijkbaar met het oplopen van 
een infectie. Dat hangt af van de eigenschappen van en de wisselwerking tussen 
gastheer (bijvoorbeeld mens of dier), micro-organisme en de omgeving. Methodes om 
risico’s te reduceren als bronbestrijding en de arbeidshygiënische strategie zijn op deze 
visie gebaseerd. 
 
Veiligheid (en daarmee ook onveiligheid en bijgevolg het ontstaan van risico’s) wordt 
ook soms gezien als een gevolg van een wisselwerking tussen technische factoren, 
organisatorische factoren en gedragsfactoren.  
Hieronder wordt verstaan: 
• Technische en bouwtechnische factoren hebben betrekking op materiële zaken: 

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

geregeld en die in structuren en processen binnen het bedrijf zijn geborgd. 
Voorbeelden zijn: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (en middelen) van  
leidinggevenden en leiding-ontvangenden, bedrijfsnormen/richtlijnen en procedures 
(SOP’s), kwaliteitssysteem, risico-inventarisatie, opleidingsprogramma voor kader 
m.b.t. veiligheid, opleiding van werknemers en inwerken van nieuwe medewerkers, 
toezicht; programma voor orde en netheid, periodiek preventief onderhoud, lean en 
mean programma’s, enz. 

• Gedragsfactoren bij de medewerkers zelf zoals lichamelijke capaciteiten, geestelijke 
capaciteiten en emoties, kennis (vooropleiding en specifieke scholing), vaardigheden 
en ervaring, motivatie, gewoonten, haast, slordigheid, bedrijfsblindheid en sleur. 

Voorbeeld. Wanneer in een lawaairijke omgeving geen gehoorbescherming wordt 
gedragen, is die constatering als observatie alleen niet voldoende. Nagegaan dient te 
worden hoe het komt dat er geen gehoorkappen worden gedragen.  
Technisch kan het zijn dat de aanwezige gehoorkappen zo onprettig zitten, dat de 
medewerkers ze daarom niet dragen.  
Organisatorisch kan het zo zijn dat bij aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen 
de afdeling inkoop helemaal niet let op ergonomische eigenschappen als draagcomfort. 
Organisatorisch kan het ook zo zijn dat er voortdurend in het magazijn misgegrepen 
wordt doordat er geen goed voorraadbeheerssysteem is..  
Organisatorisch en qua gedrag kan het zo zijn dat de leidinggevende zelf als hij op de 
werkvloer komt nooit gehoorbescherming draagt met als argument dat hij er toch maar 
kort is. Dat geeft een negatieve uitstraling naar de medewerkers die het dan ook niet zo 
nauw nemen. 
 
Qua gedrag kan een medewerker om macho-redenen de gehoorkappen niet dragen.  
 
Ook bij de barrièretheorieën kan deze driedeling worden aangebracht. In het plaatje van 
Reason en de vlinderdas kunnen de barrières als zodanig worden gemarkeerd.  



 
 - 4 - 

 
Een bredere benadering is de systeembenadering. 
In de systeembenadering zijn mensen, bedrijven en samenlevingen te beschrijven als 
'systemen' waarin zich processen afspelen. Volgens deze benadering zijn de oorzaken 
van onveilige situaties (en daardoor  van risico´s en ongevallen) te vinden in het totale 
systeem binnen het bedrijf, waarbij een combinatie van factoren een rol speelt: 
organisatorische factoren, technische factoren en gedragsfactoren. Daarbij spelen ook 
managementfactoren een grote rol: hoe zijn de verantwoordelijkheden en taken binnen 
het bedrijf geregeld, wat is het beleid, is er een veiligheidsmanagementsysteem? Ook 
hebben externe factoren invloed op dat systeem: de houding van de overheden, de 
buurt, de opdrachtgevers en afnemers/klanten, de marktpositie, de voorwaarden die in 
vergunningen zijn gesteld, de locale politiek, enz. Een overbekend voorbeeld van een 
situatie waarin veel van deze factoren een rol gespeeld hebben, is de brand op 27 
oktober 2005 in het cellencomplex van het detentiecentrum in Schiphol.  
 
Veiligheid wordt ook wel gezien als een inherente eigenschap van een organisatie. 
Wanneer er toch onveilige situaties zijn, die kunnen leiden tot risico’s dan is er eigenlijk 
sprake van een organisatorische tekortkomingen. Een optimale veiligheid is sterk 
verweven met de organisatie, cultuur, de sociale factoren en het beleid van de 
organisatie waarin de werknemer zich bevindt. Verkeerde (substandaard) handelingen 
die door de medewerkers worden verricht zijn daarbij het gevolg van die 
organisatorische tekortkomingen. De kans op het ontstaan van ongewenste effecten 
(risico’s door blootstelling aan gevaren, ontstaan van ongevallen) zijn in die gevallen te 
voorkomen door maatregelen op het organisatorische vlak. 
 
Een andere benadering om naar veiligheid te kijken is de human factors’-benadering en 
de ergonomie. Hierbij ligt de nadruk op het afstemmen van taken op de eigenschappen 
van de persoon (‘fitting the job to the person’) in plaats van andersom. Volgens deze 
zienswijze zijn de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van risico’s te vinden in de 
slechte afstemming tussen de eisen die het systeem stelt en de menselijke vermogens. 
 
De veiligheidskundige 
De veiligheidskundige is één van de vier 4 kerndeskundigen die in de Arbowet worden 
gedefinieerd. Veel veiligheidskundigen hebben een technische achtergrond en een 
veiligheidskundige opleiding op middelbaar (MVK) of hoger niveau (HVK). 
Veiligheidskundigen spelen een adviserende rol binnen organisaties, waarbij de nadruk 
ligt op het identificeren van risico’s en het nemen van maatregelen om deze risico’s te 
beheersen. Deze maatregelen kunnen technisch of organisatorisch van aard zijn of 
kunnen te maken hebben met verandering van gedrag. Veiligheidskundigen zijn 
werkzaam in alle bedrijfstakken, variërend van gezondheidszorg tot chemische industrie 
en dienstverlening. 
Veiligheidskundigen kunnen ook werkzaam zijn als inspecteur, bijvoorbeeld bi de 
Arbeidsinspectie, als auditor bij een certificerende instantie of als onderzoeker bij een 
wetenschappelijke instelling om het vakgebied verder te ontwikkelen.  
 
Veiligheidskunde 
De beroepsvereniging voor veiligheidskundigen heet de NVVK (Nederlandse Vereniging 
Voor Veiligheidskunde). De vereniging is opgericht in 1947 en biedt een onderdak aan 
een gevarieerde beroepsgroep. Zie www.veiligheidskunde.nl. De veiligheidskunde 
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bestudeert de mechanismen die tot een ongewenste gebeurtenis kunnen leiden en de 
maatregelen die kunnen worden genomen om deze gebeurtenissen te voorkomen. 
De meeste veiligheidskundigen zijn intern binnen bedrijven bezig.  
 
Binnen de veiligheidskunde zijn verschillende vakgebieden te herkennen, zoals: 

• Arbeidsveiligheid of bedrijfsveiligheid 
• Transport- en spoorveiligheid 
• Sociale veiligheid 
• Patiëntveiligheid 
• Externe veiligheid of major hazards 
• Consumentenveiligheid 
• Enz. 

 
Binnen de arbeidsveiligheid zijn weer veel verschillende aandachtsvelden te 
onderscheiden, zoals:  

• Machineveiligheid 
• Elektrische veiligheid  
• Brandveiligheid 
• Stralingsveiligheid 
• Chemische veiligheid 
• Biologische veiligheid 
• Bouwveiligheid 
• Explosie veiligheid 

 
Geschiedenis van de arbeidsveiligheidskunde 
De arbeidsveiligheidskunde begon feitelijk aan het begin van de industriële revolutie. De 
systemen en machines werden complexer en groter en het aantal (zware) ongevallen 
nam toe. In een aantal grote bedrijven kwamen er in het beging van de 20ste eeuw 
veiligheidsinspecteurs. Dit waren bedrijfsingenieurs die veiligheid als neventaak hadden. 
Na de tweede wereldoorlog werd in een groter aantal bedrijven veiligheidsinspecteurs 
aangesteld en ontstond de club van veiligheidsinspecteurs (1947). In het begin hadden 
de veiligheidsinspecteurs veel uitvoerende taken en waren zij grotendeels gericht op 
techniek en technische oplossingen. Zij werden beschouwd als veiligheidstechnici. 
Geleidelijk werd echter de lijn-staf organisatie als organisatiemodel ingevoerd en gingen 
de veiligheidstechnici veiligheidskundigen heten en kregen zij een adviserende (staf) rol. 
Begin jaren tachtig ontstonden veiligheidsdiensten (deskundige diensten). Deze waren 
zowel intern (bedrijfsveiligheidsdienst) als extern georganiseerd. Er kwam in de 80-er en 
90-er jaren ook steeds meer aandacht voor managementsystemen op het gebied van 
arbo en veiligheid. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat veel ongevallen en incidenten 
te maken hebben met gedrag en cultuur en komt het menselijke aspect meer op de 
voorgrond. Tegenwoordig worden veiligheidskundigen soms ook als 
veiligheidsmanagers gezien.  
De ontwikkelingen zijn hieronder schematisch weergegeven. 
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De ontwikkelingen zijn globaal in fasen te verdelen, als er bijvoorbeeld op het gebied 
van techniek geen verbeteringen meer konden worden behaald werden oplossingen 
gezocht in het opstellen ven managementsystemen etc. Tegenwoordig is wel duidelijk 
dat een goed veiligheidssysteem uit alle genoemde onderdelen bestaat. 
 
Arbeidshygiëne 
De beroepsvereniging voor arbeidshygiënisten heet de Nederlandse Vereniging voor 
Arbeidshygiëne (NVvA). Deze is in 1983 opgericht en telt ca. 550 leden en geeft 
onderdak aan een gevarieerde beroepsgroep; zie www.arbeidshygiene.nl. 
Niet alleen veel praktiserende beroepsbeoefenaren zijn lid van de vereniging ook een 
relatief groot aantal wetenschappers.  
 
Veel arbeidshygiënisten werken in een arbodienst. De arbeidshygiënist is sinds 1993 
een van de vier verplichte functionarissen voor de certificering van arbodiensten. Deze 
wettelijke regeling legt de arbeidshygiëne als een kerndiscipline vast, en komt daarmee 
tegemoet aan de eisen die worden gesteld aan arbeidshygiënische beginselen in veel 
nationale en Europese regelgeving op het terrein van de veiligheid en gezondheid van 
de werkende mens. Belangrijke taken daarin zijn onder meer het ontwikkelen, invoeren 
en evalueren van beheersstrategieën, het adviseren over veilige en gezonde 
werkplekken, het participeren in risicoanalyse en -management, het verzorgen van 
voorlichting, training en opleiding van personen op arbogebied, alsmede het herkennen 
van verontreinigingen op de werkplek met mogelijke milieuhygiënische gevolgen.  
 
Specifieke kenmerken van de werkwijze van arbeidshygiënisten:  
• Arbeidshygiënisten zijn meer dan andere arboprofessionals geïnteresseerd in de 

wetenschappelijke onderbouwing van hun methoden en technieken en hebben dan 
ook een grotere interesse in kennisontwikkeling en vertaling van wetenschap naar 
praktijk. Op dit punt zijn de arbeidshygiënisten beter te vergelijken met ergonomen of 
bewegingswetenschappers dan met de andere arbodisciplines.  

• Doordat de arbeidshygiëne zich richt op de complexe relatie tussen risicofactoren in 
het werk en langetermijneffecten op de gezondheid vragen problemen op de 
werkplek vaak een onderzoeksachtige aanpak. Hiermee wordt niet wetenschappelijk 
onderzoek bedoeld maar een aanpak zonder een vaststaand protocol met 
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vastgestelde stappen en direct af te leiden uitkomsten en beslissingen. In veel 
situaties wordt gebruikgemaakt van objectieve meetinstrumenten (het adagium 
‘meten is weten’ is een belangrijke grondslag van de werkwijze) en worden de 
verkregen uitkomsten nadrukkelijk geëvalueerd op geldigheid en generalisatie. De 
aanpak van een probleem vraagt bovendien een behoorlijke diepgang in analyse 
(‘weet wat je hebt gemeten’). De combinatie van methodologische kijk en praktische 
instelling is typerend voor een arbeidshygiënist.  

• De nadruk op langetermijneffecten betekent tevens dat een arbeidshygiënist zich 
minder richt op zichtbare technische gebreken op de werkplek en zijn/haar 
activiteiten meer als onderdeel van risicoanalyse en -management ziet. De 
risicoanalyse stelt de mens centraal en dat verklaart deels waarom 
arbeidshygiënisten zich richten op een zeer breed scala van bedreigende factoren.  

• Er is structurele aandacht voor de systematiek van beheersmaatregelen. De 
arbeidshygiënische strategie geeft daaraan een goed kader en laat zien waar de 
arbeidshygiënist zich primair op richt: vanuit een voornamelijk technisch-
wetenschappelijke invalshoek het bewerkstelligen van primaire preventie op de 
werkplek (met als doel het voorkomen dat gezondheidsschade ontstaat).  

 
Deze observaties omschrijven redelijk wat de arbeidshygiëne onderscheidt van de 
andere arbodisciplines maar tegelijkertijd ook bindt met deze disciplines. De 
arbeidshyginist is dan ook in de eerste plaats een specialist die wordt ingeroepen als er 
specifieke problemen met arbeidsomstandigheden zijn, die niet eenvoudig zijn op te 
lossen.  
 
Incidenten en ongevallen 
De arbeidsveiligheidskunde houdt zich onder meer bezig met het voorkomen van 
incidenten/ongevallen en het beperken van de gevolgen hiervan. Hiervoor is het 
belangrijk om de oorzaken van incidenten te kennen en hier onderzoek naar te doen. 
Door incidenten te onderzoeken kan van deze worden geleerd en kunnen soortgelijke en 
soms ook andere incidenten in de toekomst worden voorkomen. Het melden, registreren 
en onderzoeken van incidenten is essentieel voor een goede veiligheidszorg binnen een 
organisatie. 
 
De visies op het kunnen ontstaan van ongevallen hangen sterk af van de visie die men 
heeft op veiligheid zoals aan het begin van dit document is beschreven.  
 
Uit onderzoek binnen organisaties is vastgesteld dat een incident niet op zich zelf staat. 
Een ernstig ongeval wordt meestal vooraf gegaan door een aantal bijna-ongevallen en 
gevaarlijke situaties. Door deze gevaarlijke situaties aan te pakken, kunnen  mogelijk 
ongevallen en incidenten worden voorkómen. Zie onderstaande veiligheidspiramide met 
de verhouding tussen de verschillende typen incidenten. 
 
Door incidenten te voorkomen worden veel kosten voorkomen voor de organisatie en 
ontstaat er een veilige omgeving, waarin mensen kunnen werken en zich kunnen 
ontwikkelen. De maatregelen die genomen worden om incidenten te voorkomen of te 
beperken worden ook wel veiligheidsmaatregelen genoemd.  
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Veiligheids- of arbomanagement 
Veiligheid is tegenwoordig een integraal onderdeel van het beleid van veel bedrijven. 
Daarmee vormt veiligheid een onderdeel van de systematische aanpak die is gericht op 
het vroegtijdig opsporen van potentiële problemen en het treffen van maatregelen om 
deze problemen te 
beheersen.  
 
Het managen van de 
(preventieve) 
organisatorische en 
technische voorzieningen 
(“barrières”) die zijn 
aangebracht om het 
ontstaan van risicovolle 
situaties en ongevallen te 
voorkómen staat centraal 
in elke benadering van risk 
management. Evenals het 
beheersen van de 
achterliggende oorzaken die aan het ontstaan van risico’s en ongevallen ten grondslag 
liggen. Maar ook het managen van de (repressieve) barrières om de gevolgen van 
incidenten te beperken is een belangrijk element van goed risicobeheer.  
 
In grotere bedrijven of bedrijven met grote risico’s zijn veiligheidsbeheerssystemen of 
veiligheidsmanagementsystemen of arbomanagement-systemen inmiddels gebruikelijk. 
Managementsystemen kunnen gedefinieerd worden als een geheel van afspraken, 

De veiligheidspiramide 
(bron: DuPont ) 

 

Dodelijk ongeval 

Verzuimongevallen  

Ongevallen met 
letsel 

Bijna ongevallen 

Onveilige 
handelingen/  
situaties 

Aanhanger komt in beweging     
Chauffeur springt eraf en wagen rijdt over 
hem heen. 1  

300  

3.000  

30.000 

Aanhanger komt in beweging     
Chauffeur springt eraf en breekt been. 

Aanhanger komt in beweging     
Chauffeur springt eraf en             
verstuikt enkel. 
Vorkheftruck rijdt in de     
aanhanger en de aanhanger  
komt in beweging. 
Wielblokken niet ge-      
plaatst tegen de achter- 
wielen van de aanhanger. 

30 
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werkwijzen en procedures die als doel hebben een thema te “managen” of te beheersen. 
Voorheen werden deze systemen ook wel zorgsystemen genoemd. Eigenlijk heeft elke 
organisatie in de loop der jaren al een soort van managementsysteem ontwikkeld, 
anders zou zo’n organisatie niet kunnen bestaan en geen continuïteit kunnen bieden. 
Dergelijke systemen zijn echter meestal niet systematisch en niet sluitend. Naarmate 
een organisatie complexer wordt en er meer eisen aan worden gesteld neemt de 
behoefte aan een degelijk managementsysteem toe.  
 
Bij managementsystemen ligt de nadruk op systematische zorg met een vaste opbouw. 
Bij managementsystemen wordt snel gedacht aan een verzameling “papieren” 
procedures en instructies, in de praktijk kunnen dergelijke systemen echter veel meer 
onderdelen bevatten. 
Managementsystemen zijn in feite instrumenten om organisatiedoelstellingen te 
verwezenlijken.  
Binnen het veiligheidsmanagement zijn onder meer de volgende twee aspecten van 
belang: 
• De risico-inventarisatie (RI&E) 
• Ongevallenregistratie en -onderzoek 
Deze instrumenten geven veel informatie over het niveau van veiligheid binnen een 
organisatie. Met de risico-inventarisatie wordt preventief gekeken naar de risico’s en 
wordt vervolgens aan de hand van een plan van aanpak gewerkt aan het reduceren van 
risico’s tot een aanvaardbaar niveau.  
Wanneer er vervolgens toch nog ongevallen plaatsvinden, betekent dit dat het 
veiligheidsmanagementsysteem blijkbaar nog niet helemaal optimaal is. Van de 
ongevallen kan geleerd worden om het systeem vervolgens verder te optimaliseren en 
de kans op het ontstaan van ongevallen verder te verkleinen.  
 
Momenteel zijn er drie veiligheidsmanagementsystemen die veel worden gebruikt 
binnen organisaties; 
• De Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) 
• De OHSAS 18001 
• De NTA 8620 (voor bedrijven met veel gevaarlijke stoffen) 
 
De bekende managementsystemen zijn grotendeels gebaseerd op de Check-Do-Plan 
en -Act cyclus van Deming die door regelkringen in de vorm van verbeterloops tracht de 
situatie alsmaar te verbeteren. 
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Figuur 2: Schematische weergave van een managementsysteem 
 
Veelal zijn managers erg gericht op de gewone bedrijfsvoering en veel minder gericht op 
hoe te handelen bij storingen in het bedrijfsproces of op het ontstaan van risico’s en 
calamiteiten, Het gevolg daarvan is dat veel bedrijven op die incidenten niet goed zijn 
voorbereid. Veel managers prijzen zichzelf ieder jaar weer gelukkig dat deze zich niet of 
slechts in beperkte mate hebben voorgedaan.  
 
 
Ontwikkelingsfases  
Op arbogebied kunnen binnen bedrijven verschillende ontwikkelniveaus worden 
onderscheiden. Een bekend model hiervoor is de cultuurladder van Parker en Hudson. 
Zij hebben ten aanzien van een veiligheidscultuur onderscheid gemaakt naar vijf 
verschillende niveaus. In de cultuurladder is de onderste tree de ontkennende of 
pathologische veiligheidscultuur. De volgende trede is de reactieve cultuur, daarna 
volgen respectievelijk de bureaucratische, proactieve en op de bovenste trede de 
vooruitstrevende veiligheidscultuur. In de laatste fase wordt toegewerkt naar een situatie 
die zich kenmerkt door betrokkenheid, participatie en eigenaarschap van alle 
medewerkers.  
 
Ontkenning / pathologisch: Waarom tijd verdoen aan veiligheid, we leveren goede zorg? 
Organisaties waar een houding heerst van: ‘waarom onze tijd verdoen aan veiligheid’. 
‘Er gebeuren nu eenmaal wel eens incidenten, dit is mensenwerk, zorg ervoor dat je uit 
de handen van advocaten blijft, ontsla de gek die het heeft laten gebeuren’. Het bedrijf 
heeft ‘niets’ met arbo. Veiligheid wordt gezien als een probleem veroorzaakt door 
medewerkers. Voor het management is het belangrijk om niet gepakt te worden door de 
overheid (inspectie). Als het wettelijk afgedicht is, zijn ongevallen geen probleem. 
Wanneer er al een risico-inventarisatie wordt gedaan, zal dit veelal alleen gedaan 
worden omdat het “moet”. De RIE zal minimaal ingevuld worden en waarschijnlijk zal er 
verder weinig tot niets mee gedaan worden. Wanneer echter ooit de Arbeidsinspectie op 
bezoek komt, kunnen ze in ieder het papieren document laten zien.  
Wanneer zo’n bedrijf die eigenlijk niets heeft met arbo en daar zo min mogelijk aandacht 
(geld en tijd) aan wil besteden, sterker nog arbo allemaal onzin en bureaucratie vindt, 
dan heeft het adviseren over structurele verbeteringen geen zin. Eerst moet er enige 
ontvankelijkheid en draagvlak gegenereerd worden.  
 
Reactief: Na elk incident nemen we actie 
Organisaties die alleen aan veiligheid denken nadat er een incident heeft 
plaatsgevonden. ‘Dit mag nooit meer gebeuren’. Er wordt slechts een ad hoc oplossing 
bedacht zonder enige visie op een breder beleid. 
 
Bureaucratie, berekend, calculatief: We hebben systemen om alle risico’s te borgen 
Organisaties waar vooral papieren verslaglegging plaatsvindt. Veiligheid bestaat uit het 
‘turven van incidenten’ om tijdens o.a. visitaties te laten zien dat men gefocust is op 
veiligheid. Er zijn meldingssystemen, er wordt geanalyseerd en er zijn veel statistieken.  
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ONTKENNEND
Waarom tijd verdoen aan veiligheids-

beleid, wij leveren goede zorg

REACTIEF
Na elk incident nemen we actie

BEREKENEND
We hebben systemen om alle 

risico’s te managen

PROACTIEF
We zijn alert op mogelijke risico’s

GENERATIEF
Veiligheid is een integraal deel 

van alles wat we hier doen

Toenemend 
vertrouwen

Toenemend 
geïnformeerd

Afgeleid van Hudson 2003

 
Pro-actieve cultuur: We zijn alert op alle mogelijke risico’s 
Organisaties die verbetering van de veiligheid hoog op de agenda hebben staan. De 
statistieken worden gebruikt om trends te vinden, vervolgens verbeterplannen te 
implementeren en die te evalueren. Organisatorische, technische en menselijke fouten 
worden erkend. Er wordt actief en continue geïnvesteerd in verbeteringen. Mensen die 
veiligheidsgerelateerde kwesties aan de orde brengen worden beloond. 
 
Vooruitstrevend / generatief: Veiligheid is een integraal onderdeel van alles wat we hier 
doen 
Dit is de meest optimale vorm van veiligheidsorganisatie waarin veiligheid een integraal 
onderdeel is van alles wat men doet. Op een vooruitstrevende afdeling is iedereen 
bewust en betrokken bij het onderwerp veiligheid, er is sprake van continu proces van 
risico-inventarisatie, implementatie en evaluatie van de verbeterplannen. Bedrijven in 
deze fase hebben zich veel beter voorbereid op mogelijke incidenten en calamiteiten. 
Allerlei mogelijke scenario’s zijn doorgerekend en preventieve maatregelen zijn getroffen 
alsmede een set van repressieve maatregelen om de gevolgen te beperken mocht zo’n 
scenario zich toch uitrollen.   
 
In een plaatje (cultuurladder):  

Voor een organisatie is het van belang om te weten in welke fase de organisatie zich 
bevindt. Dit inzicht kan verkregen worden door het toepassen van een cultuurmeting, 
bijvoorbeeld aan de hand van het Hearts en Minds model.  
Op basis van de uitkomsten van een cultuurmeting kan een organisatie verder gaan 
bouwen aan de veiligheidscultuur met daarbij acties en programma’s die passen bij de 
ontwikkelstadia van de organisatie. De bevindingen uit het cultuurevaluatie-instrument 
kunnen gebruikt worden om concrete doelstellingen en activiteiten te benoemen om de 
veiligheidscultuur te verbeteren. Deze kunnen worden opgenomen in een 
veiligheidsplan.  
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2. Wetgeving 
 
2.1 Arbowetgeving 
Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit is verankerd in de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt 
primair bij de werkgever die moet zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften worden 
nageleefd. Maar ook de werknemers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid 
gekregen. Werkgever en werknemers dienen samen te werken aan betere 
arbeidsomstandigheden.  
 
De Arbowet regelt eigenlijk op hoofdlijnen het beleid dat binnen bedrijven op het gebied 
van arbeidsomstandigheden gevoerd moet worden. De kern van de wet is: de werkgever 
zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid 
verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden. Zoals gesteld heeft ook de werknemer daarin een actieve rol. 
 
Nadere regels over arbeidsomstandigheden worden gesteld in het Arbobesluit en de 
Arboregeling. Vervolgens zijn er nog de Arbobeleidsregels en de arbocatalogi. 
Aanvullend zijn er dan nog de Arbo-Informatiebladen en de normen. Naar mate lager in 
de piramide wordt afgedaald zijn de regels gedetailleerder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Arbobeleidsregels zijn grotendeel vervallen.  
 
2.2 Meer verantwoordelijkheid naar bedrijven 
Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. 
De overheid treedt enigszins terug en heeft de werkgevers en werknemers meer 
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mogelijkheden gegeven om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze in de eigen 
sector aan de wetgeving voldoen. Dit heeft als voordeel dat binnen de onderneming een 
arbobeleid gevoerd kan worden dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van de 
sector; een bouwbedrijf verschilt nu eenmaal van een ziekenhuis.  
 
Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen het publieke domein en het private 
domein.  
• In het publieke domein zorgt de overheid voor een helder wettelijk kader met zo min 

mogelijk overbodige regels en zo weinig mogelijk administratieve lasten. De overheid 
stelt doelvoorschriften vast. Die geven het niveau van bescherming aan dat bedrijven 
moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze 
doelvoorschriften worden beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de 
Arboregeling.  

• In het private domein maken werkgevers en werknemers samen afspraken over de 
wijze waarop zij aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften willen voldoen. 
Deze afspraken kunnen zij vastleggen in zogenoemde arbocatalogi. Deze 
arbocatalogi worden doorgaans binnen de branche opgesteld en bevatten 
bijvoorbeeld beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen 
en praktische handleidingen. De arbocatalogi vervangen de Arbobeleidsregels,  

 
De nieuwe Arbowet betekent meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor werkgevers en 
werknemers, minder regels, een harder optreden door de Arbeidsinspectie bij 
misstanden, en uiteindelijk een veiliger en gezonder werkklimaat. De Arbeidsinspectie 
controleert of er wordt voldaan aan de doelvoorschriften. Zij gaat hierbij uit van de wet- 
en regelgeving (doelvoorschriften) en de invulling daarvan door werkgevers en 
werknemers (arbocatalogi). Samen beter aan de slag.  
Een voorbeeld van een doelvoorschrift is het nemen van maatregelen als het gevaar 
bestaat om 2,5 meter of meer te vallen of het voorschrift dat het geluidsniveau op de 
arbeidsplaats niet hoger mag zijn dan 85 decibel. Daarna is het aan de werknemers en 
werkgevers om te bepalen op welke manier zij invulling geven aan deze 
doelvoorschriften.  
 
2.3 Risico-inventarisatie en -evaluatie  
Om aan het arbobeleid gestructureerd invulling te geven, moet de werkgever een risico-
inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. Daarmee wordt een beeld verkregen van alle 
gevaren en risico’s die binnen het bedrijf aanwezig zijn en kan gefundeerd een beleid 
opgesteld worden om aan de hand van een plan van aanpak gestructureerd te aan 
werken aan reductie van de belangrijkste risico’s.  
 
Het belangrijkste doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is om het 
management te ondersteunen bij het kunnen voeren van een structureel arbeidsom-
standighedenbeleid, de aanwezige risico’s te reduceren en om werkomstandigheden 
verder te optimaliseren.  
Het belang van de inventarisatie is dus meerledig: 
• Enerzijds is de inventarisatie van belang voor het bedrijf zelf. Bij de resultaten van de 

risico-inventarisatie en –evaluatie wordt een prioriteitenvolgorde van te nemen acties 
opgesteld met een ‘plan van aanpak’. Door het uitvoeren van dit plan van aanpak 
kunnen daadwerkelijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden worden bereikt 
en het ziekteverzuim verder worden teruggedrongen. Door de betere 
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werkomstandigheden wordt bovendien de motivatie van het personeel vergroot, 
hetgeen de productie en kwaliteit van het werk ten goede komt.  

• Anderzijds dient de rapportage om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de 
mogelijke gevaren en de geëvalueerde risico's schriftelijk vast te leggen. 

• Een belangrijk neveneffect van de inventarisatie is dat door het uitvoeren van de 
inventarisatie alleen al, de leidinggevenden en een deel van het personeel meer 
betrokken worden bij arbozorg en dat dit daardoor meer voor hen gaat ‘leven’. De 
inventarisatie heeft dus tevens een voorlichtende en stimulerende werking.  
 

De resultaten van de RIE kunnen worden gebruikt voor het opzetten, veranderen en of 
aanpassen van: 
• het arbo- en ziekteverzuimbeleid; 
• beleid seksuele intimidatie, agressie en geweld; 
• concrete arbeidssituaties; 
• de organisatie van de bedrijfshulpverlening; 
• het programma voor voorlichting en onderricht; 
• de inhoud en de frequentie van het (vrijwillig) periodiek arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek; 
• het arbeidsgezondheidskundig spreekuur; 
• vaststellen wanneer een aanstellingskeuring aangewezen is. 
 
De werkgever kan en moet zich bij het uitvoeren van arbobeleid laten ondersteunen 
door eigen medewerkers die preventieve taken toegewezen krijgen, de zogenaamde 
preventiemedewerkers en voor bepaalde taken door gecertificeerde kerndeskundigen 
 
 
2.4 Basisrisicofactoren 
Een manier om de meer structurele factoren in een bedrijf te benoemen is om gebruik te 
maken van zogenaamde basisrisicofactoren. Dit zijn de achterliggende oorzaken, vaak 
op managementgebied, waardoor werkvloersituaties zoals boven geschetst feitelijk 
worden veroorzaakt.  
 
Door het goed benoemen van deze basisrisicofactoren krijgt het management tools 
aangereikt om veel structureler en systematischer zaken aan te pakken dan alleen 
symptoombestrijding. Wanneer de meer structurele zaken niet benoemd worden, 
bestaat een grote kans dat het management in de verleiding komt om alleen de 
uitvoerende zaken aan te pakken en de eigenlijke achterliggende oorzaken te laten 
liggen.  
 
Basisrisicofactoren 
Een bekende reeks basisrisicofactoren is de serie uit de tripod-methode.  
Deze onderscheidt de volgende basisrisicofactoren (BRF’s): 
 
 
BRF Toelichting 
Preventief 
Organisatie (OR) 
Engels: Organisation (OR) 

Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met 
betrekking tot bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past 
niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan 
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te maken hebben met coördinatie, supervisie en de 
mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande 
organisatiestructuur. 

Strijdige doelstellingen (DO) 
Engels: Incompatible Goals 
(IG) 

De strijdigheid van verschillende doelstellingen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, 
planning en economische belangen. Ook de 
conflicten tussen de doelstellingen van individuen, 
groepen en de gehele organisatie. 

Communicatie (CO) 
Engels: Communication (CO) 

Onduidelijke of gebrekkige communicatie: 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) 
Engels: Procedures (PR) 

Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, 
relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, 
procedures, instructies, handleidingen), die ook 
werkelijk worden gekend, gebruikt en aangepast aan 
nieuwe situaties. 

Training en Opleiding (TR) 
Engels: Training (TR) 

Het verstrekken van de juiste training en 
herinstructie aan diegenen die dit daadwerkelijk 
nodig hebben en het geven van de gelegenheid om 
ervaring op te doen. 

Ontwerp (OW) 
Engels: Design (DE) 

De wijze waarop materieel is ontworpen en 
componenten zijn samengesteld kunnen operaties 
moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de 
hand werken. 

Materieel en Middelen (MM) 
Engels: Hardware (HW) 

Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actuele vs. 
verwachte levensduur van materialen, 
gereedschappen en componenten van installaties. 

Onderhoud (OH) 
Engels: 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) 
Engels: Housekeeping (HK) 

Orde en netheid op en van de werkomgeving. Het 
beschikbaar zijn van faciliteiten voor opruimen en 
schoonmaken en voor het verwijderen van afval, 
gereedschappen, onderdelen. 

Omgevingsfactoren (OM) 
Engels: Error Enforcing 
Conditions (EC) 

De omstandigheden waaronder mensen werken: 
fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, 
duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal 
bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, 
negatief gedrag, attitudes, sfeer op de werkplek/in 
het bedrijf, etc.). 

Repressief 
Beschermingsmiddelen en -
methoden (BM)  
Engels: Defences (DF) 

Systeemfouten m.b.t. detectie, 
waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, 
ontsnapping en evacuatie, alsmede het gebruik van 
beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op 
noodsituaties. 
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In bovenstaand voorbeeld over de blusser gelden de BRF’s: Onderhoud (OH), 
Communicatie (CO) en Beschermingsmiddelen en -methoden (BM). 
 
In het voorbeeld van de machine gelden de BRF’s: Communicatie (CO), Materieel en 
Middelen (MM), Onderhoud (OH) en Procedures (PR). 
 
 
 
 
Aan de hand van de geconstateerde knelpunten / 
verbeterpunten kan bekeken worden welke de meest 
voorkomende basisrisicofactoren zijn. Deze kunnen 
eventueel in een histogram zichtbaar gemaakt worden. 
Zie voorbeeld plaatje.  
 
Door deze goed onderbouwd in de RIE-rapportage op te nemen, kan het management 
structureel de arbozorg naar een hoger niveau tillen. 
 
Men is vrij in het kiezen van de basisrisicofactoren. Het gaat er om dat bij het benoemen 
van oorzaken van het ontstaan risico’s men niet blijft steken bij de directe oorzaken, 
maar meer kijkt naar de achterliggende meer structurele oorzaken.  
 
 
2.5 Andere voorbeelden van basisrisicofactoren  
In de PRISMA-ongevallenanalysemethodiek (Prevention and Recovery Information 
System for Monitoring and Analysis) worden de volgende achterliggende oorzaken 
(basisrisicofactoren) onderscheiden. Daarbij wordt verschil gemaakt in technische 
factoren, organisatorische factoren en gedragsfactoren.  
 
Technisch:  Ontwerp, Constructie, Materialen 
 
Organisatorisch: Kennisoverdracht, Protocollen, Managementprioriteiten, Cultuur 
 
Gedrag; bij de gedragsfactoren wordt een verschil gemaakt in kennisniveau, regelniveau 
en routine niveau 
• Kennisniveau:   Redeneren 
• Regelniveau:     Kwalificaties, Coördinatie, Verificatie, Interventie, Bewaken 
• Routineniveau:  Fijne motoriek en Grove motoriek 
 
Ook kan worden gekozen voor de grondoorzaken die bij Storybuilder worden gebruikt 
als achterliggende structurele oorzaken van onveilige situaties:  
• Plannen en procedures:  aanwezig zijn, juist en geschikt 
• Beschikbaarheid: van geschikt personeel;  
• Competentie: kennis, ervaring en vaardigheden van het personeel 
• Communicatie: overleg en overbrengen van informatie 
• Conflicterende (bedrijfs)belangen: bijvoorbeeld tijdsdruk conflicteert met goede       

voorbereiding 
• Motivatie en alertheid : motivatie, ‘awareness’, aandacht voor veiligheid of alertheid 
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• Ergonomie: de interface tussen de technische uitrusting en de gebruiker 
• Materieel (equipement): het in voldoende mate voorhanden hebben van kwalitatief 

goed materieel, materialen, gereedschappen, installatie(onderdelen) en/of machines. 
 
 
 



 
 - 18 - 

3. ARBEIDSMIDDELEN (MACHINEVEILIGHEID) 
 
3.1 Algemeen 
Aan het werken met machines zijn veel gevaren verbonden. Enkele voorbeelden:  
• Mechanische gevaren. Potentiële consequenties zijn: overreden worden, omgegooid 

worden, verbrijzeling, snijden of afsnijden, intrekken of vastraken, beknellen, verstrikt 
raken, wrijving of afrukken, stoten, injectie, afhakken, uitglijden, struikelen en vallen, 
steken of doorboren, verstikking. 

• Elektrische gevaren. Potentiële consequenties zijn: brandwonden, chemische 
effecten, gevolgen voor medische implantaten, elektrocutie, brand, uitspringen van 
gesmolten deeltjes, schok. 

• Thermische gevaren. Potentiële consequenties zijn: brandwonden/verbranding, 
uitdroging, ongemak (moeite), bevriezing, verwondingen door straling van 
warmtebronnen 

• Gevaren door lawaai. Potentiële consequenties zijn: ongemak (moeite), zich miner 
goed kunnen concentreren en daardoor een grotere kans op het maken van fouten, 
bewustzijn verliezen, evenwicht verliezen, blijvende gehoorschade, stress, 
oorsuizingen, vermoeidheid, overige door belemmering van verbale communicatie of 
niet kunnen waarnemen van akoestische signalen. 

• Gevaren door trilling. Potentiële consequenties zijn: ongemak, rugklachten, 
neurologische klachten, botaandoening, letsel aan de ruggenwervel, aandoening 
aan de bloedvaten, white finger syndroom. 

• Gevaren door straling. Potentiële consequenties zijn: brandwonden, schade aan 
ogen en huid, gevolgen voor reproductief vermogen, genetische mutatie, kanker, 
hoofdpijn, slapeloosheid. 

• Gevaren door materialen of substanties. Potentiële consequenties zijn: 
ademhalingsproblemen, verstikking, corrosie, explosie, brand, OPS, infectie, 
gevolgen voor reproductief vermogen, vergiftiging, kanker, allergieën. 

• Ergonomische gevaren. Potentiële consequenties zijn: ongemak (moeite), 
vermoeidheid, spieraandoening, stress, RSI/CANS. 

 
3.2 Wetgeving 
Op het gebied van veiligheid van arbeidsmiddelen valt een tweedeling te maken in:  
• Productveiligheid; hiervoor is de fabrikant verantwoordelijk 
• De veiligheid in het gebruik van het arbeidsmiddel, hiervoor is de werkgever (samen 

met de weknemer) verantwoordelijk. 
 
Productveiligheid: de veiligheid van arbeidsmiddelen wordt in beginsel bepaald door het 
ontwerp, de materiaalkeuze, het productieproces en de functie. Dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant. De fabrikant dient daartoe te voldoen aan 
bepaalde wetgeving die in Europa in de Machine richtlijn, de richtlijn Drukapparatuur en 
de ATEX richtlijn is vastgelegd. In Nederland zijn deze drie richtlijnen vertaald in de 
overeenkomstige besluiten in de Warenwet, achtereenvolgens: het Besluit Machines 
Warenwet, het Besluit Drukapparatuur Warenwet en het besluit Explosieveilig materiaal 
Warenwet.  
Sinds januari 1995 moeten alle machines die voor de eerste maal binnen de EU gebruikt 
worden, door de fabrikant voorzien worden van een CE-markering. Dit geldt ook voor 
machines die gebouwd worden voor de verkoop, een niet-gewijzigde machine die van 
buiten de EU wordt geïmporteerd en een gewijzigde (tweedehands of nieuwe)machine. 
Machines die voorzien zijn van een CE-markering hoeven op grond van artikel 7.2 van 
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het Arbobesluit geen onderzoek te ondergaan op het voldoen van de machine op alle 
technische eisen. Wel moet een RI&E uitgevoerd worden die specifiek is toegespitst op 
het veilige gebruik en de plaats van de machine in het bedrijf. 

Gebruik van arbeidsmiddelen: de eigenaar of beheerder (meestal de werkgever) is 
verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gebruik van de arbeidsmiddelen, tot het 
moment dat het arbeidsmiddel uit bedrijf genomen wordt. Door het gebruik van 
arbeidsmiddelen gaat de staat ervan achteruit als gevolg van slijtage, beschadiging en 
veroudering. De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen -in Nederland vertaald in het 
Arbobesluit -stelt eisen aan het gebruik van arbeidsmiddelen op de werkplek. Deze 
eisen gelden zowel voor nieuwe als in gebruik zijnde arbeidsmiddelen.  

Het begrip 'arbeidsmiddel' daarbij wordt gedefinieerd als 'alle op de arbeidsplaats 
gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties' en heeft betrekking op 
'elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruik-neming, 
buitengebruikstelling, vervoer, reparatie, ombouwing, onderhoud en verzorging 
waaronder reiniging'.  

Hieronder vallen zaken als ladders, steekwagentjes, transportwagentjes, stoelen, enz. 
Maar ook behoren hiertoe machines. Dit zijn arbeidsmiddelen bestaande uit een "een 
samenstel van onderdelen waarvan tenminste één onderdeel kan bewegen en door 
andere krachten dan menskracht wordt aangedreven". 
 
3.3 Risico-inventarisatie en Evaluatie 
Een werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie maken van alle in zijn bedrijf 
aanwezige arbeidsmiddelen, waaronder ook alle machines. Afhankelijk van de uitkomst 
van de RI&E dient het arbeidsmiddel (dus ook de machine) te worden aangepast. De 
technische eisen waaraan moet worden voldaan, zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 van het 
Arbobesluit en worden nader uitgewerkt in diverse bijbehorende beleidsregels en Arbo-
Informatiebladen (o.a. AI-11).  

 
3.4 Keuringen in de gebruiksfase 
Een bijdrage aan de veilige staat van arbeidsmiddelen kan door een periodieke keuring 
of inspectie gewaarborgd worden. Keuren houdt in dat de technische staat van het 
arbeidsmiddel wordt vergeleken met normen.  
 
Periodieke keuren zijn bijvoorbeeld van toepassing op: 
Steigers; variabele machinestraten; magazijninrichtingen; hijs-, hefwerktuigen en -
gereedschappen; hijs-, hefwerktuigen voor personen (strengere eisen bij vrije valhoogte 
2,5 meter); hijs-, hefwerktuigen voor goederen; beschermingsconstructies voor vallen; 
arbeidsmiddelen waarbij falen van een beveiliging direct tot gevaar leidt; mobiele 
arbeidsmiddelen; drukapparatuur; elektrische installaties. 
 
In het kader van het Arbobesluit zijn er mogelijkheden ontstaan om keuringen voor 
arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld hijs- en hefmiddelen) uit te voeren op basis van eisen die 
hieromtrent worden gesteld aan keurend personeel en de organisatie. Er zijn zeven   
keuringsklassen 0 t/m 6 met bijbehorende keuringsregimes. Hoe groter het risico dat het 
arbeidsmiddel met zich mee brengt, hoe hoger de indeling in de klasse. 
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Op basis van de eisen die hieromtrent worden gesteld aan keurend personeel en de 
organisatie, kan de gebruiker van arbeidsmiddelen beslissen of de keuringen 
(gedeeltelijk) in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed. 
 
Om de klassen te kunnen koppelen aan risico's behorend bij de arbeidsmiddelen, moet 
gebruik gemaakt worden van objectieve (kwantitatieve) gegevens. Deze gegevens 
worden verkregen door de risico-inschatting uit te voeren met behulp van de risicograaf. 
Hoe hoger het risico van een arbeidsmiddel, hoe hoger de keuringsklasse (en hoe 
zwaarder de eisen). Arbeidsmiddelen met een hoger risiconiveau zoals bepaalde hijs- 
en hefwerktuigen vallen in de hogere keuringsklassen (4, 5 en 6) en zijn meestal 
gebonden aan een keuring door erkende keuringsbureaus.  
Elementen van de keuringsrgiems zijn: 
• Eisen aan de persoon of  bedrijf die de keuring uitvoert 
• Eisen aan de lengte van de keuringstermijnen. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eisen behorend bij de 6 keuringsklassen. 
 
Tabel Keuringsklassen 
 

Keuringsklasse Eisen aan personen of organisaties 
0 Voorlichting en onderricht 
1 Deskundig persoon (speciale opleiding) 
2 Desk. persoon (spec. erkende of gecertificeerde 

opleiding) die een onafhankelijke positie bekleedt t.o.v. 
degenen die bij de keuringsuitkomsten belang hebben. 

3 Als 2 + kwaliteitssysteem volgens ISO 9001/2000 of 
spec. accreditatie 

4, 5 en 6 Onafhankelijke keuringsinstantie (geaccr. door RvA) 
 
 
3.5 Keuringstermijnen  
Een belangrijk aspect van periodiek terugkerende keuringen is de keuringstermijn. De 
wet schrijft niets voor over de frequentie van keuringen, maar wel is bepaald dat 
arbeidsmiddelen in een veilige staat moeten zijn bij het gebruik ervan. In de norm NEN 
3140 bijvoorbeeld, wordt een periode voor controle beschreven, maar dit is geen 
wettelijke eis. De frequentie valt dus onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. 
VCA stelt wel eisen aan de periode (jaarlijks) maar voor bedrijven die niet VCA-
gecertificeerd zijn, geldt deze niet.  
Een veel gehanteerde keuringstermijn is een "veilige" termijn. Het gevolg van deze 
gevoelsmatige of uit ervaring bepaalde termijn is dat arbeidsmiddelen die onder lichte 
omstandigheden gebruikt worden, veelal te vaak worden gekeurd, terwijl 
arbeidsmiddelen onder zware gebruiksomstandigheden te weinig worden gekeurd. Er 
bestaat een verhouding tussen de snelheid van veroudering van het arbeidsmiddel en 
de keuringstermijn. Daarom bestaat er in beginsel geen bezwaar tegen 
gebruiksafhankelijke keuringstermijnen, op voorwaarde dat eenduidige en verifieerbare 
criteria aanwezig zijn. Praktisch gezien komt dat neer op het hanteren van een zelfde 
keuringstermijn voor gelijkwaardig gebruikte arbeidsmiddelen, te denken valt aan 
bijvoorbeeld intensiteit van het gebruik, doelgroep, omgevingsomstandigheden en 
bedoeld gebruik. De gehanteerde termijn(en) moet(en) worden vastgelegd binnen de 
organisatie. 
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Risicograaf 
De risico-inschatting wordt uitgevoerd met de risicograaf: dit is een praktische methode 
voor het bepalen van het risiconiveau van elk geïdentificeerd gevaar. De gevaren 
worden gekoppeld aan een risiconiveau, zodat een prioriteitsvolgorde kan worden 
samengesteld. Op basis hiervan kunnen veiligheidsmaatregelen geselecteerd worden. 
Bepalende factoren zijn: 
a. Ernst van het letsel 
b. Kans op schade of letsel; 
c. Gevaarsafwending 
d. Kans op gevaarlijke gebeurtenis 
 
Ad a. Ernst van het letsel: 
S1 = lichte schade aan eigendommen / lichte verwonding / geen schade aan milieu.  
S2 = ernstige schade aan eigendommen / zware verwonding / indirecte schade aan  
         milieu. 
S3 = dood / ernstige schade aan milieu. 
S4 = calamiteit / vele doden. 
 
Ad b. Kans op schade of letsel: 
Frequentie en duur van blootstelling 
F1 = zelden toegang / stilstaande machine (geïsoleerd)  
F2 = vaak tot continue toegang tijdens productie 

 

Ad c Gevaarsafwending 
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met: 
• Machine wordt bediend door: bekwame / ervaren personen, onbekwame / onervaren 

personen,  machine is onbemand. 
• Snelheid waarmee een gevaarlijke gebeurtenis zich voltrekt: plotseling, snel, 

langzaam,  
• Bewustzijn van een risico: algemene informatie, directe waarneming,via indicatoren. 
• Menselijke mogelijkheden om gevaar te vermijden:  reflex, behendigheid, 

ontsnappingsmogelijkheid, enzovoorts), mogelijk, mogelijk onder bepaalde 
omstandigheden, onmogelijk. 

• Praktische ervaring, kennis van de machines: bekendheid met de machines, 
bekendheid met gelijksoortige machines, geen ervaring 

 

P1 = gevaar afwenden mogelijk onder bepaalde omstandigheden  
P2 = gevaar afwenden nauwelijks mogelijk  
   
Ad d. Kans op een gevaarlijke gebeurtenis  
W1 = laag (waarschijnlijk niet)  
W2 = gemiddeld (komt voor)  
W3 = hoog (komt vaak voor)   
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4. DE BOUW 
 
4.1 Inleiding 
Een speciaal aandachtsgebied is de bouw. De bouw wordt gekenmerkt door tijdelijkheid, 
mobiliteit en een vaak wijzigende bezetting van werknemers van verschillende bedrijven 
en vaak ook veel zelfstandigen. Deze partijen zoals opdrachtgever, architect, 
hoofdaannemer, onderaannemers, zzp-ers, controlerende overheidsinstanties, enz., 
hebben allemaal hun eigen doelen en belangen.  
 
Ook is er sprake van een grote verwevenheid van werkzaamheden. Of deze nu 
gelijktijdig worden uitgevoerd of achtereenvolgend, er is sprake van beïnvloeding van 
elkaars veiligheid en gezondheid. Projecten staan bovendien altijd onder tijdsdruk. 
Europees onderzoek wijst uit, dat 40% van de ongevallen in de bouw te wijten is aan 
een gebrekkige organisatie, planning en coördinatie. Vallen van hoogte is bij deze 
ongevallen de belangrijkste oorzaak. Ook is het aantal beroepsziekten in de bouw 
relatief hoger dan in andere sectoren, waarbij gehoorschade en aandoeningen aan het 
bewegingsgestel de belangrijkste zijn.  
 
In de bouw is dus sprake van risico’s met directe effecten (veiligheid) en risisco’s met 
uitgestelde effecten (arbeidshygiëne).  
 
4.2 Definitie van bouwen 
Een definitie die vaak gehanteerd wordt voor het begrip Bouwen staat beschreven in de 
Woningwet:  'het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk 
oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.'  
Een bouwwerk is elke bouwkundige constructie van enige omvang. Dit hoeft dus niet 
altijd een gebouw (kantoor, woning, ziekenhuis, fabriek, et cetera) te zijn, maar kan ook 
een weg, een brug, etcetera zijn. De bouw wordt verdeeld in drie sectoren, namelijk:  
- burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U);  
- grond-, weg en waterbouw (GWW);  
- afbouw en onderhoud (A&O).  
 
4.3 Wetgeving  
Bouwproces  
Een deel van het Arbobesluit is gericht op het Bouwproces. Hierin staan vereisten over 
de veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen en bouwen van een bouwwerk. De 
afdeling Bouwproces behandelt:  
- algemene uitgangspunten bij het ontwerp;  
- de kennisgeving;  
- het veiligheids- en gezondheidsplan;  
- de coördinatoren ontwerp- en uitvoeringsfase;  
- verplichtingen van betrokken partijen.  
 
4.4 Bouwketen  
In de bouw is sprake van een keten. De opdrachtgever wil iets bouwen, de architect 
maakt het ontwerp, diverse partijen bouwen het ontwerp en weer andere partijen maken 
gebruik van het object. Elke schakel in de keten kan invloed hebben op (de veiligheid 
van) andere schakels, bijvoorbeeld:  
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- als de architect een naar voren hellende gevel tekent, heeft de aannemer te maken  
  met ingewikkelde steigerconstructies. Later heeft de gebruiker te maken met 
ingewikkelden systemen om de gevel (de ramen in de gevel) te kunnen reinigen en te 
onderhouden. 
- een vertraging bij het storten van de betonnen vloeren veroorzaakt tijdsdruk bij de  
  stukadoor;  
- als de opdrachtgever een granieten aanrechtblad wil, wordt de natuursteenbewerker  
  blootgesteld aan kwartsstof en fysieke belasting;  
- als een bepaalde maat betonstaal niet voorradig is op het bouwterrein, wordt door  
  improvisatie wellicht een kleinere maat betonstaal toegepast waardoor de in het  
  ontwerp behaalde sterkte van de constructie niet wordt gehaald. Dit heeft weer invloed  
  op de latere gebruiksfase. 
 
4.5 De bouwketen  
Het bouwproces of de bouwketen kan op verschillende manieren opgedeeld worden in 
stappen. Onderstaande geeft een veel gebruikt model, waar ook de arbowetgeving op 
gebaseerd is.  
 

 
 
 
 
 
 

Ontwerpfase  
Activiteiten die plaatsvinden in de ontwerp- of voorbereidingsfase zijn bijvoorbeeld:  
- keuze bouwterrein;  
- formuleren Programma van Eisen (PvE);  
- het maken van ontwerp- en definitieve tekeningen en het opstellen van het bestek;  
- het maken van een begroting;  
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- het aanvragen van vergunningen en dergelijke;  
- de aanbesteding.  
 
Voorbeelden van beslissingen in het ontwerp die invloed hebben op de gebruikers van 
een bouwwerk:  
- een constructiefout in het ontwerp kan leiden tot een ineenstortende brug;  
- een verkeerde berekening kan leiden tot een slecht klimaat in een kantoorgebouw en  
  onnodig hoge energierekeningen;  
- bij het ontwerp is geen rekening gehouden met minder-validen die het gebouw ook  
  moeten kunnen betreden;  
- als de architect kiest voor een buitenafwerking met behulp van gevelplaten, lopen de  
  gebruikers van het gebouw en omwonenden de kans getroffen te worden door vallende  
  platen;  
- als de opdrachtgever en architect kiezen voor een plat dak, kan dit bij hevige regenval  
  of sneeuwval instortingsgevaar opleveren;  
- als een ontvangstbalie in een gebouw direct nabij de ingang is gepositioneerd kan dit   
  klachten door tocht voor de baliemedewerkers veroorzaken.  
 
Uitvoeringsfase  
Tot de uitvoeringsfase worden grondbewerking, ruwbouw en afbouw gerekend.  
Risico’s tijdens de bouw 
De risico’s die bouwvakkers lopen tijdens het werk worden mede veroorzaakt doordat:  
• Veel werkzaamheden slechts van tijdelijke aard zijn en er daardoor geen goede 

structurele veiligheidsvoorzieningen zijn en kunnen worden aangebracht.  
• Ook is inherent aan bouwwerkzaamheden dat er soms nog geen 

veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.  
Voorbeeld: er moeten op daken afzettingen/ balustrades zijn, maar deze moeten dan 
nog wel worden aangebracht. Het aanbrengen zelf vormt daarbij een risico. Er 
worden uitsparingen in vloeren en mangaten gemaakt, maar in eerste instantie zijn 
deze open. 

• De werkzaamheden vaak op wisselende locaties plaatsvinden. 
• Veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden waardoor men voor 

elkaar een risico kan vormen. Zo kan bijvoorbeeld een metselaar blootgesteld 
worden aan hoge geluidniveaus, ook al maakt hij zelf geen lawaai. Een installateur 
kan worden blootgesteld aan fijn stof en kwartsstof dat door een bouwvakker die 
enkele meters verder aan het slijpen is, wordt geproduceerd.  

• Werksituaties voortdurend veranderen naar mate het werk vordert. 
• Men te maken heeft met een zeer brede samenstelling aan bouwvakkers, waaronder 

ook anderstaligen en werknemers met een andere cultuur. 
• In bepaalde bouwbedrijven wordt soms veiligheid ondergeschikt gemaakt aan 

veiligheid wanneer deadlines of bonussen in het gedrang komen. 
 
Voorbeelden van concrete risico’s tijdens de bouw 
• Geluid afkomstig van machines en handgereedschap 
• Trillingen door transportmiddelen en gebruik van machines en handgereedschap 
• Gebruik van allerlei materialen als voortuigen, shovels, steigers en ander 

klimmateriaal, hijskranen, bouwliften, divers handgereedschap, apparatuur 
onderdruk, lasapparatuur, enz.  

• Er wordt veel met gevaarlijke stoffen gewerkt (voorbeeld: PUR-schuim, minerale 
isolatievezels, lijmen en verven), bij bewerkingen als slijpen kunnen stoffen als fijn 
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stof, kwarts enz. vrijkomen, bij laswerkzaamheden lasrook, enz. Bovendien wordt er 
veel zwaar fysiek werk gedaan waarbij er nog niet altijd sprake is van goede 
ergonomische omstandigheden.   

 
Gebruik- en onderhoudsfase  
In deze fase wordt het bouwwerk in gebruik genomen. Hier vinden ook 
onderhoudswerkzaamheden plaats, zoals bijvoorbeeld het repareren van het asfalt, 
schilderen van wanden.  
Van belang is dat bij het ontwerp ook al bedacht is hoe het gebouw en de installaties 
tijdens het gebruik ook op een veilige manier kan worden onderhouden (en in 
voorkomende gevallen kan worden gerepareerd). Voorbeelden zijn overbekend dat 
vergeten is in het ontwerp dat een schuine glazen gevel ook regelmatig moet worden 
schoongemaakt of dat overstekende delen ook periodiek geschilderd moeten worden.  
 
Sloop- en renovatiefase  
In de sloop- en renovatiefase wordt het bouwwerk gesloopt of krijgt het door renovatie 
een andere bestemming.  In het ontwerp kan al bepaald worden hoe dit later op een 
veilige wijze kan worden gedaan.  
 
4.6 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)  
Op grotere bouwprojecten zijn meerdere partijen betrokken bij het tot stand brengen van 
het bouwproject. Deze partijen werken soms gelijktijdig, maar soms ook na elkaar aan 
het bouwwerk.  
Het V&G-plan is onder meer bedoeld om risico’s te herkennen en te beheersen die 
kunnen ontstaan door de veelheid aan partijen.  
Voor bepaalde bouwwerken moet een V&G-plan opgesteld worden. Dit is in ieder geval 
het geval als:  
- de geraamde duur meer dan 30 werkdagen is én als op de bouwplaats meer dan 20  
  werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn;  
- de geraamde duur groter is dan 500 mensdagen;  
- er sprake is van bijzondere gevaren  
 
De wetgever is bij het opstellen van de wet uitgegaan van een scheiding tussen 
ontwerp- en uitvoeringsfase. Elke fase kent zijn eigen coördinator en zijn eigen V&G-
plan.  
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5. BRANDVEILIGHEID 
 
5.1 Inleiding 
Brand wordt gevreesd, maar komt toch nog steeds voor. In Nederland zijn er jaarlijks ca. 
45.000 branden, van klein tot groot. Regelmatig vallen daarbij dodelijke slachtoffers en 
zijn er mensen met ernstige brandwonden die een jarenlange behandeling met 
huidtransplantaties in de drie Nederlandse brandwondencentra of andere ziekenhuizen 
moeten ondergaan. De impact op hun leven is gigantisch. Een van de bekendste 
voorbeelden is wel de brand in Volendam.  
De financiële schade beloopt per jaar in de honderden miljoenen. Dit betreft alleen al de 
uitkering voor de directe schade. Een veelvouw van dit bedrag is er aan schade omdat 
ca. 70 % van de bedrijven die een grote brand gehad hebben, door verlies aan klanten 
failliet gaan. Dit doordat zij niet snel hun productie kunnen hervatten en de klanten naar 
andere bedrijven gaan.  
Veel branden in de particuliere huishoudens ontstaan door televisies op de stand-by 
stand, drogers, enz. Ook deze branden gaan gepaard met veel leed en materiële 
schade. 
 
5.2 Ontstaan van brand 
Voor het ontstaan van brand zijn drie factoren van belang: een brandbare stof, zuurstof 
en ontstekingstemperatuur. Bij elkaar vormen zij de zogenaamde 
branddriehoek.  
Ontstekingsbronnen kunnen zijn: hete oppervlakken, vlammen, hete 
gassen en lasvonken,  mechanische vonken, elektrische Installaties en 
materieel, zwerfstromen en kathodische bescherming, statische 
elektriciteit.  
Soms wordt ook gesproken over twee extra factoren: een 
goede mengverhouding tussen de brandbare stof en zuurstof en 
een katalysator. Daarmee ontstaat dan een brandvijfhoek.  
 
 
De drie- en vijfhoek geven direct ook aan hoe een brand geblust 
kan worden. Dit kan door een van de factoren weg te nemen. Bij de branddriehoek kan 
dit bijvoorbeeld door het afkoelen (door bluswater), verdringen van zuurstof (door 
schuim of koolzuursneeuw). Bij de brandvijfhoek kan met een poederblusser een 
negatieve katalyse worden bereikt waardoor de vlammen doven.   
 
5.3 De risico’s van brand zijn:  
 
Vrijkomen van giftige verbrandingsproducten: de gevolgen hiervan zijn afhankelijk van 
de verbrandingsproducten en hun giftigheid en rook. 
 
Verstikking: voor een brand is veel zuurstof nodig. Bij weinig toevoer van verse lucht in 
een gesloten omgeving ontstaat er snel een tekort aan zuurstof. Als mensen in dezelfde 
ruimte aanwezig zijn, dreigt daardoor al snel verstikkingsgevaar. 
 
Vrijkomen van hittestraling: de gevolgen hiervan voor het menselijk lichaam variëren van 
een onbetekenende brandblaar tot ernstige brandwonden t/m totale verbranding en de 
dood. Een extreme vorm hiervan is dat mensen zelf in brand komen te staan.  
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Verwonding door paniek: in de paniek die veelal ontstaat na het ontdekken van de 
brand, trachten mensen te vluchten. In deze paniek lopen mensen over elkaar heen en 
vertrappen elkaar. 
 
Verwondingen door het bezwijken van constructies: Na een bepaalde tijd blootgesteld te 
hebben gestaan aan een bepaalde hoge temperatuur, verliest de constructie zijn sterkte 
en kan bezwijken. Een belangrijk gegeven daarbij is de brandbaarheid of 
brandresistentie van de constructies.  
 
De statistiek wijst uit dat de meeste slachtoffers niet vallen door verbranding, maar door 
verstikking door de rook.  
 
5.4 Wettelijke maatregelen 
Aan brandpreventie en aan brandrepressie wordt in Nederland zeer veel gedaan. Op het 
gebied van brandveiligheid bestaat uitvoerige wetgeving. De belangrijkste zijn: 
De woningwet, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WAB, de opvolger van de Wet milieubeheer) en de Arbeidsomstandighedenwet.  
• De Woningwet is de belangrijkste regeling als het gaat om de brandveiligheid van 

gebouwen. In het daaraan gekoppelde Bouwbesluit worden eisen gesteld t.a.v. de 
bouwkundige aspecten van het gebouw. Het Bouwbesluit geldt zowel voor 
nieuwbouw, als bestaande bouw als tijdelijke bouw. De Woningwet regelt ook dat via 
een gemeentelijke bouwverordening gebruiksbepalingen moeten worden gesteld 
(mede uit het oogpunt van brandveiligheid). Deze kunnen betrekking hebben op  de 
bereikbaarheid van bouwwerken door blusvoertuigen, de aanwezigheid van 
waterwinplaatsen (voor de brandweer), brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties 
enz.  De Bouwverordening stelt ook gebruiksvergunningen verplicht.  

• Wet veiligheidsregio’s (WVR). Hierin zijn geïntegreerd de Brandweerwet 1985, de 
Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de Wet 
rampen en zware ongevallen (Wrzo). Onder de WVR hangt het besluit 
Veiligheidsregio’s   

• ter vervanging van het Besluit Bedrijfsbrandweren. 
• De WABO is o.m. bedoeld om gevaar, schade en hinder naar de bewoonde 

omgeving te voorkómen. Onder dat gevaar valt ook brand en explosies.  
• De Arbeidsomstandighedenwet regelt specifiek de (brand)veiligheid van werknemers 

binnen de bedrijven.  
 
5.5 Brandveiligheidmaatregelen  
Bij brandveiligheid kan zowel in preventieve zin als repressieve zin (zie ook het 
vlinderdas model) verschil kan worden gemaakt in drie soortenmaatregelen:  
• Technische/bouwkundige maatregelen 
• Organisatorische maatregelen 
• Gedragsmaatregelen 
 
Technische/bouwkundige maatregelen 
Hierbij valt te denken aan onder meer:  
• Constructieve veiligheid 
• Aard van de materialen 
• Brandcompartimenten (zowel horizontaal als verticaal) 
• Rookcompartimenten 
• Vluchtwegen 
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• Brandbeveiligingsinstalllaties 
• Blusmiddelen 
• Melders 
• Brandmeldpaneel 
• Slow whoop en omroepinstallatie 
 
Organisatorische maatregelen 
Hieronder vallen onder meer: 
• De gebruiksvergunning 
• Aandacht voor brandveiligheid in de risico-inventarisatie en evaluatie; hierbij in kaart 

brengen van de zogenaamde maatgevende scenario’s (worst-cases) 
• Bedrijfsnoodplan / bedrijfshulpverleningsplan 
• Verantwoordelijkheidsstelling van leidinggevenden voor brandveiligheid 
• Procedures 
• Werkvergunningen voor brandgevaarlijke activiteiten 
• Een bedrijfshulpverleningsorganisatie 
• Periodiek oefeningen, waaronder ontruimingsoefeningen 
• Periodieke controles van de brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen 
 
Gedragsmaatregelen 
Van de gebruikers zelf worden ook zaken gevraagd als:  
• Alert zijn op brandgevaarlijke situaties 
• Deze melden 
• Voor bepaalde activiteiten eerst werkvergunningen aanvragen 
• Letten op vrije vluchtwegen enz.  
• Meewerken aan oefeningen 
• Kennis nemen van de voorzieningen en instructiebordjes 
 
5.6 Communicerende vaten 
Bij de toepassing van bovengenoemde maatregelen kan enigszins gewerkt worden 
volgens het principe van de communicerende vaten. Concreet betekent dit dat wanneer 
een gebouw zeer brandveilig is uitgevoerd en voorzien is van allerlei technische 
brandveiligheidsinstallaties er lagere eisen gesteld kunnen worden aan de omvang en 
capaciteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.  
Omgekeerd geldt ook dat wanneer er sprake is van een brand-onveilig gebouw, 
bijvoorbeeld een houten noodgebouw met weinig technische 
brandveiligheidsvoorzieningen er een veel zwaardere BHV-organisatie nodig is.  
Daarbij moet vervolgens wel ook met de aard van de populatie rekening worden 
gehouden. Wanneer er bijvoorbeeld alleen kantoorwerkzaamheden plaatsvinden door 
gezonde volwassen mensen is dat een andere situatie dan het verzorgingswerk op een 
intensive care van een ziekenhuis, waarbij dus niet zelfredzame personen in het spel 
zijn.  
 
Voor de beoordeling van de brandveiligheid van gebouwen zijn diverse instrumenten 
beschikbaar, zoals het model integrale brandveiligheid bouwwerken (IBB). Dit model 
richt zich op persoonlijke veiligheid, beheersing van brandschade en de gevolgen 
daarvan in gebouwen en hun omgeving. Zowel tijdens de bouwfase als gedurende het 
gebruik van het gebouw. Het is toepasbaar in zowel nieuwbouw als bestaande bouw 
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Voor de beoordeling van de bedrijfshulpverleningsorganisatie kan bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt worden van het instrument Emergos.  
 
5.7 Brandgevaar bij gevaarlijke stoffen  
Bepaalde gevaarlijke stoffen vormen een extra brandgevaar. Met name betreft dit de 
licht-ontvlambare en de zeer-licht ontvlambare stoffen. Deze onderscheiden zich van 
andere stoffen doordat zij een laag vlampunt hebben. Dit is de laagste temperatuur, 
waarbij vloeistof zoveel damp afgeeft, dat deze met de lucht een ontvlambaar mengsel 
vormt. Extra brandgevaar kan ook ontstaan door de aanwezigheid van explosieve 
stoffen.  
Sommige stoffen kunnen door met elkaar te reageren brandgevaar opleveren. Door de 
exotherme reactie kan de temperatuur zo ver oplopen dat het mengsel ontstoken wordt 
en er dus brandt ontstaat. 
Ook vaste stoffen kunnen brandgevaarlijk zijn. Bij opslag of vervoer van vaste stoffen 
kan de inwendige temperatuur door zelfontbranding tengevolge van chemische of 
microbiologische processen oplopen (broei) en kan een langzaam verlopende 
smeulbrand ontstaan. 
 
 
5.8 Bedrijfsnoodplan 
Ieder bedrijf is verplicht een bedrijfsnoodplan op te stellen en regelmatig te beoefenen.  
Een bedrijfsnoodplan, ook wel rampenplan of calamiteitenplan genoemd, heeft tot doel: 
- het beschermen van mensen, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein en het redden 

van mensen binnen het terrein; 
- het beperken tot een minimum van schade aan milieu en het beperken van 

economische schade; 
- het indammen en beheersen (waaronder bestrijden) van de gevolgen/effecten van het 

incident 
 
5.9 Bedrijfshulpverlening 
Een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie vormt de eerste schakel in de uitvoering 
van het bedrijfsnoodplan. Zij richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de nadelige 
gevolgen bij ongevallen en calamiteiten tot het moment waarop de hulpverlening wordt 
overgenomen door de professionele externe hulpverleningsorganisaties. Het effect van 
de bedrijfshulpverlening is mede afhankelijk van de maatregelen welke vooraf zijn 
getroffen om de gevolgen van een ongeval of brand zoveel mogelijk te beperken. 
Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan opleiding en training, maar ook aan de 
aanwezigheid en het onderhoud van uitrusting, middelen en voorzieningen, zoals 
reddingsmaterieel, persoonlijke beschermingsmiddelen, brandblusapparatuur en EHBO-
voorzieningen, aan het veilig en begaanbaar houden van aanwezige vluchtwegen, en 
aan het voorbereid zijn van de bedrijfshulpverleningsorganisatie op bijzondere 
gebeurtenissen in het bedrijf d.m.v. vooraf vastgestelde procedures. Beslissingen die bij 
ongevallen of brand worden genomen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De 
omvang en capaciteit van de BHV zijn afgestemd op de (rest)risico's die binnen het 
bedrijf aanwezig zijn, rekening houdend met tal van factoren. In die zin wordt 'zorg-op-
maat' beoogd.  
Bepaalde bedrijven met zeer hoge risico’s zijn verplicht om speciale veiligheidsrapporten 
op te stellen: de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). De 
in deze rapporten opgenomen beschrijving van de noodvoorzieningen zijn i.h.a. mede 
gebaseerd op een bedrijfsnoodplan waarover de bedrijven dienen te beschikken. 
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5.10 Voor welke incidenten geldt een bedrijfsnoodpl an ? 
De aard van calamiteiten is niet slechts beperkt tot een beginnende brand, ook voor 
andere zaken kan het zinvol zijn van te voren een aantal (maatgevende) scenario's door 
te denken en in plannen vast te leggen welke maatregelen kunnen worden genomen 
wanneer zo'n situatie zich voor doet. Zaken die in een bedrijfsnoodplan kunnen worden 
opgenomen zijn: 
- brand 
- explosies 
-  ongevallen 
- incidenten met binnen het bedrijf gebruikte stoffen zoals agressieve chemicaliën, acuut 

toxische stoffen (chemische en microbiologische agentia), vrijkomen van radioactieve 
stoffen 

- bommeldingen  
-  gifwolken van buiten  
- grote technische storingen zoals het uitvallen van toelevering van essentiële 

bedrijfsstoffen, bijvoorbeeld elektriciteit, water, perslucht. Voor bepaalde 
bedrijfsprocessen kan continue toelevering van groot belang zijn.  Wanneer 
bijvoorbeeld door het wegvallen van de waterdruk of de elektriciteit bepaalde 
koelprocessen niet kunnen worden voortgezet, kunnen bepaalde chemische reacties 
uit de hand lopen, hetgeen zeer grote ongewenste effecten kan veroorzaken 
(explosies, brand).  

- wateroverlast 
- natuurrampen. 
 
Soms wordt in het bedrijfsnoodplan ook beschreven hoe om te gaan met agressief 
gedrag (van bezoekers of klanten).  
 
5.11 Basis van een bedrijfsnoodplan 
Een goed bedrijfsnoodplan dient te zijn gebaseerd op de risico's die in een bedrijf 
aanwezig zijn en op de mogelijke scenario's van ongewenste gebeurtenissen. Binnen de 
meeste bedrijven vinden activiteiten plaats die in de een of andere vorm en mate een 
bepaald risico voor het personeel (en mogelijk ook voor de omgeving) vormen. Door de 
bedrijfsleiding worden zowel verplicht als op vrijwillige basis tal van maatregelen 
getroffen om die risico's zoveel mogelijk te beperken.  
 
5.12 Relatie risico-inventarisatie en bedrijfsnoodp lan 
Een goed middel om te komen tot risico-beheersing wordt gevormd door de risico-
inventarisatie waarin het bedrijf geheel wordt doorgelicht op aanwezige risico's. Aan de 
hand van deze inventarisatie worden de risico's gewogen, prioriteiten gesteld en een 
pakket verbetermaatregelen voorgesteld, die (eventueel aan de hand van opeenvol-
gende arbojaarplannen) worden uitgevoerd. Hiermee wordt een steeds hoger niveau 
van veiligheid en arbeidsomstandigheden bereikt. De risico-evaluatie omvat dus de 
prioriteitstelling en de te nemen concrete maatregelen en voorzieningen. Na verloop van 
tijd of wanneer nieuwe werkmethoden en materialen worden toegepast  wordt de risico-
inventarisatie herhaald en de verbeterkringloop voortgezet. Op deze wijze wordt op een 
gestructureerde wijze aan risicobeheersing gedaan.  
 
De risico-evaluatie heeft in de eerste plaats betrekking op de reguliere arbeid in het 
bedrijf. Het gaat immers om een instrument dat zicht moet bieden op veiligheid, 
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gezondheid en welzijn in verband met de arbeid. Het heeft ook betrekking op de 
verplichting tot bedrijfshulpverlening en de in dat kader te treffen maatregelen en 
voorzieningen. De lijn kan vervolgens worden doorgetrokken naar het bedrijfsnoodplan. 
Bedrijfshulpverlening is in eerste instantie gedefinieerd in termen van eerste hulp, 
brandbestrijding bij incidenten van beperkte omvang. Neemt het incident in omvang toe, 
dan zal er vervolgens ontruimd moeten worden. Hiermee is de link met het 
bedrijfsnoodplan gegeven: een incident van in eerste instantie beperkte omvang heeft 
geleid tot een calamiteit. De risico-inventarisatie en -evaluatie is aldus opgevat, een 
noodzakelijke voorwaarde om maatregelen in het kader van de bedrijfshulpverlening en 
het bedrijfsnoodplan te kunnen treffen. Op grond van de resultaten van de risico-
inventarisatie kan een algemeen bedrijfsnoodplan worden opgesteld. Zonodig kunnen 
voor specifieke risicogebieden speciale deelplannen worden opgesteld die specifiek op 
die risicogebieden ingaan.  
 
5.13 Restrisico's  
Ook wanneer op alle mogelijke wijzen maatregelen worden getroffen en voorzieningen 
worden aangebracht om de risico's te reduceren, blijft er nog altijd een zeker restrisico 
bestaan. Totaal risicovrij zal geen enkel bedrijf kunnen werken (100 % veiligheid is nooit 
te verkrijgen en ook niet te betalen).  
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6. GEVAARLIJKE STOFFEN 
 
 
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en 
gezondheid van mensen. Gevaarlijke stoffen komen voor als grondstof (o.a. lijmen en 
primers), hulpstof (o.a. reinigingsmiddelen), brandstof (o.a. diesel en propaan) en 
afvalstof (o.a. verf, oplosmiddelen) en in tal van consumentenartikelen. Ook kan in 
werksituaties direct met enkelvoudige stoffen of met mengsels worden gewerkt in tal van 
productieprocessen.  
 
Aanpak.  
Als aanpak in de risicobeheersing van gevaarlijke stoffen wordt gekozen van de drieluik: 
herkennen, evalueren en beheersen.  
 
a) Per bedrijf moet een inventarisatie zijn gemaakt van alle gevaarlijke stoffen waarmee 
wordt gewerkt. De gebruikte stoffen moeten worden vastgelegd in een register 
gevaarlijke stoffen (de stap “herkennen”). 
 
b) Vervolgens moet per stof worden vastgesteld hoe blootstelling plaats kan vinden 
(bijvoorbeeld via ademhaling of opname via de huid). Hierover kan informatie uit het 
MSDS (het VeiligheidsInformatieBlad VIB) worden gehaald. In sommige gevallen is het 
nodig om een meting van de blootstelling uit te voeren dan wel aan de hand van een 
model een inschatting van de blootstelling te maken (de stap “evalueren”). .   
 
c) Er moet beschreven worden bij welke activiteit de blootstelling plaatsvindt 
(bijvoorbeeld bij sloop- of lijmwerkzaamheden) 
 
d) Aan de hand daarvan moeten maatregelen ter beperking van het risico worden 
vastgesteld. De stap “beheersen”.  
Bij het terugdringen van de risico’s dienst de arbeidshygiënische strategie te worden 
gevolgd. Dit houdt in dat bij het zoeken van beheersmaatregelen ter preventie van 
blootstelling aan risico's, een hiërarchische volgorde is aangebracht. Deze volgorde is:  
• Maatregelen aan de bron 
• Maatregelen in de omgeving 
• Organisatorische maatregelen  
• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Het nemen van maatregelen aan de bron is het meest effectief: de bron van het gevaar 
wordt weggenomen, vervangen, aangepast of geïsoleerd. Pas als die maatregelen 
onvoldoende effect hebben, dienen maatregelen in de omgeving te worden genomen: 
dus maatregelen in de overdrachtsweg van bron naar mens.  
Wanneer ook dié maatregelen onvoldoende risicoreductie opleveren, dienen pas 
maatregelen bij de mens zelf te worden genomen: persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Als laatste stap omdat het dragen van PBM’s veelal als oncomfortabel en belastend 
wordt ervaren. 
 
De eerste stappen in de arbeidshygiënische strategie kunnen worden beschouwd als 
meer collectieve maatregelen: de aanpak aan de bron zelf, de barrières die bij de bron 
en in de overdrachtsweg worden aangebracht werken voor veel meer werknemers. De 



 
 - 34 - 

laatste stap, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zijn 
individuele barrières en helpen alléén bij de weknemer die deze draagt.  
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische 
volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken 
voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan 
een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en 
economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-principe. Die afweging geldt voor elk 
niveau opnieuw. Uitzondering hierop vormen risico's van carcinogenen en biologische 
agentia. Dan mag alleen een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere 
maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Economische oorzaken mogen voor deze twee 
groepen ook niet worden aangewend als reden voor een lager niveau van maatregel. 
 
 
Al deze gegevens over risico’s worden vastgelegd in het kader van de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie De algemene RIE of een verdiepende RIE gevaarlijke 
stoffen). Aan de hand van het bijbehorende plan van aanpak wordt vervolgens op een 
structurele wijze gewerkt aan het verminderen van de risico’s.  
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7. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 
7.1 Inleiding 
Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een middel dat door een persoon wordt 
gedragen of vastgehouden als bescherming tegen risico’s die de gezondheid of 
veiligheid bedreigen. Zoals boven beschreven is dit de laatste stap in de 
arbeidshygiënische strategie. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in allerhande situaties toegepast. Voor tal 
van doeleinden zijn dan ook persoonlijke beschermingsmiddelen in de handel dit kan 
variëren van de handschoen die gebruikt wordt voor het tuinieren tot ademmaskers in de 
procesindustrie.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor de risico’s waartegen ze 
bescherming bieden, zonder zelf een extra risico te vormen of het risico te vergroten. 
Daarnaast moeten persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aangepast aan de 
werkomstandigheden en de individuele eigenschappen van de gebruiker. Ook mogen zij 
geen extra hinder of irritatie veroorzaken.  
 
Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:  
• Beschermingsmiddelen hoofdbescherming: veiligheidshelmen, lichte hoofddeksels.  
• Gehoorbescherming: pluggen en doppen, otoplastieken, gehoorkappen. 
• Oog -en gezichtsbescherming: brillen, ruimtezichtbrillen, laserbrillen, brillen tegen 

ultraviolette, infrarode en zichtbare straling, gelaatsschermen, laskappen.  
• Bescherming van de ademhalingswegen: filtermaskers ter bescherming tegen stof, 

tegen gassen en tegen radioactieve stofdeeltjes, onafhankelijke 
ademhalingstoestellen met luchttoevoer 

• Hand -en armbescherming: handschoenen/ter bescherming tegen mechanische 
invloeden ( stekende en snijdende voorwerpen, trillingen, enz.) en ter bescherming 
tegen chemische invloeden.  

• Voet -en beenbescherming: lage schoenen, hoge schoenen, kuitlaarzen, 
veiligheidslaarzen en veiligheidsschoenen met veter -of haaksluitingen die snel 
geopend kunnen worden, schoenen met extra neusversterking, schoenen, laarzen 
en overlaarzen ter bescherming tegen hitte, tegen koude of tegen trillingen.  

• Huidbescherming: huidbeschermende crèmes voor bijvoorbeeld wegwerkers of 
bouwvakkers. 

• Bescherming van romp en buikstreek: vesten, jassen en voorschoten ter 
bescherming tegen mechanische invloeden ( scherpe voorwerpen, metaalspatten, 
enz), vesten, jassen en voorschoten ter bescherming tegen chemische invloeden.  

• Bescherming van het gehele lichaam: valbeveiliging, lijnklemmen ( volledige 
uitrusting met alle noodzakelijke toebehoren), gordels, veiligheidsharnas, 
veiligheidskleding (tweedelige pakken, overalls)/kleding ter bescherming tegen 
mechanische invloeden (stekende en snijdende voorwerpen, enz.), kleding ter 
bescherming tegen chemische invloeden zoals gaspakken.  

 
7.2 Wetgeving 
PBM worden door de wetgever gezien als laatste middel om (arbeidsgebonden) risico’s 
te beperken. Hieruit vloeien twee belangrijke uitgangspunten voor PBM gebruik: 
• Gekeken moet worden of de risico’s niet met andere oplossingen dan met PBM te 

beheersen zijn (conform de arbeidshygiënische strategie). 
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• Indien PBM gebruikt worden, moet de gebruiker er zeker van zijn dat deze voor het 
doel geschikt, van goede kwaliteit en betrouwbaar zijn.  

 
7.3 Categorieën PBM’s 
Er zijn vier categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Categorie 0 
Deze categorie omvat persoonlijke beschermingsmiddelen die niet onder een wettelijke 
regeling vallen, hetzij omdat de risico’s te klein zijn, hetzij deze middelen in anderen 
wetgeving wordt geregeld.  
Voorbeelden zijn beschermingsmiddelen voor strijdkrachten of ordehandhaving; 
beschermingsmiddelen voor zelfverdediging, helmen en vizieren voor gebruikers van 
motorvoertuigen, beschermingsmiddelen bestemd voor het redden van personen aan 
boord van schepen en vliegtuigen, die niet permanent gedragen worden,  sommige 
middelen voor particulier gebruik zoals paraplu’s, afwashandschoenen, enz. 
 
Categorie I: beschermingsmiddel tegen lage risico’s 
Dit zijn beschermingsmiddelen met een eenvoudig ontwerp die bescherming bieden 
tegen betrekkelijk geringe risico’s. veelal bestemd voor particulier gebruik. Bijvoorbeeld 
vingerhoedjes, lichte schoenen, tuinhandschoenen,  regenkleding, zwembandjes om te 
leren zwemmen en opblaasbare boeien. 
Zij zijn zodanig eenvoudig dat zonder specifieke deskundigheid en zonder hulpmiddelen 
de mate van bescherming is vast te stellen. Bovendien kan bij falen van deze middelen 
slechts licht en oppervlakkig letsel optreden. De producent mag zelf de CE-markering 
(CE= Conformité Européenne)  aanbrengen om aan te geven dat het product in 
overeenstemming is met de wettelijke Europese eisen.  
 
Categorie II 
Dit zijn beschermingsmiddelen die niet tot categorie 0, I of III behoren.  
Voorbeelden veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, 
gehoorbescherming. 
Bij deze categorie persoonlijke beschermingsmiddelen is een EG-typeonderzoek vereist 
door een daartoe aangewezen keuringsinstantie (notified body) en CE-markering. 
 
Categorie III 
Dit zijn beschermingsmiddelen bedoeld voor bescherming tegen ernstige risico’s waarbij 
de gebruiker de acute effecten van deze risico’s niet tijdig kan inzien of onderkennen. 
Naast de eisen van categorie II moet hierbij tevens het product en het productieproces 
zijn geborgd door een kwaliteitssysteem.  
Voorbeelden van categorie III PBM’s zijn adembeschermingsapparatuur, uitrusting voor 
werkzaamheden in hete omgevingen en koude omgevingen, beschermingsmiddelen 
tegen chemische stoffen en ioniserende straling, valbeveiliging en 
beschermingsmiddelen tegen elektrische risico’s. 
 
7.4 Gebruik van PBM’s 
De werkgever mag of moet -in sommige gevallen- het gebruik van PBM voorschrijven 
wanneer de resultaten van een risico-inventarisatie hiertoe aanleiding geven. Indien de 
werkgever bepaalde PBM verplicht stelt, is deze ook verplicht deze ter beschikking te 
stellen aan de werknemer deze hierover voor te lichten, toezicht te houden op het 
gebruik van het PBM en het PBM te onderhouden.  
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De medewerkers zijn verplicht om de aan hen ter beschikking gestelde PBM ook te 
gebruiken. De werkgever moet dan eerst wel voorlichting geven over de risico’s die de 
medewerkers lopen wanneer zij PBM niet gebruiken en instructies geven over de manier 
waarop de PBM gebruikt moeten worden.  
 
De kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen is belangrijk voor de veiligheid. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zijn voorzien van CE-markering. Naast de 
eisen van categorie II moeten hierbij tevens het product en het productieproces  zijn 
geborgd door een kwaliteitssysteem. De fundamentele eisen voor de kwaliteit van 
persoonlijke beschermingsmiddelen hebben betrekking op: 
Het ontwerp 
De (on)schadelijkheid 
Comfort en doelmatigheid 
Gebruiksaanwijzingen 
Bestendigheid tegen gevaarlijke stoffen, hitte, koude, vuur, stroom, samendrukking, enz.  
 
De eisen zijn zo opgesteld dat een beschermingsmiddel minimaal voldoet aan de 
volgende eisen: 
• Het moet de bescherming bieden die door de gebruiker mag worden verwacht. De 

gebruiksaanwijzing moet duidelijk maken waartegen, onder welke omstandigheden 
en in welke mate het middel beschermt. 

• Het dient zodanig te zijn ontworpen dat aan alle ergonomische eisen wordt voldaan. 
Zo mag normaal gebruik geen vermijdbare fysieke of psychische belasting 
opleveren.  

• Het juiste gebruik moet duidelijk worden gemaakt. De bijgevoegde documentatie 
moet informatie bevatten over onderhoud, levensduur van het middel (en eventuele 
onderdelen), functionele controle, combinaties met andere beschermingsmiddelen 
en instructies voor gebruik en onderhoud.   

 
7.5 Veiligheid- en gezondheidssignalering 
Gebieden (ruimtes, werkplekken) waar het gebruik van een bepaald PBM verplicht is 
gesteld, moeten worden gemarkeerd door middel van borden (pictogrammen). Toegang 
tot deze gebieden moet zoveel mogelijk beperkt worden tot die personen die daar ook 
echt werkzaamheden moeten verrichten. 
 
7.6 Implementatie PBM beleid  
Voordat met werkzaamheden - waarbij gevaarlijke situaties geïnventariseerd zijn die met 
geen andere middelen dan met PBM bestreden kunnen worden - wordt begonnen, moet 
een risico-inventarisatie PBM´s zijn uitgevoerd. Bij deze inventarisatie gaat het om de 
specifieke beoordeling van het gebruik door een bepaald persoon van bepaalde PBM in 
een bepaalde situatie. Hierbij moeten de volgende aspecten aan bod komen. 
• Omschrijving van eventuele niet-vermijdbare gevaren op de werkplek: 

Gegevens over de gevaren: maak een overzicht van de gevaren die optreden bij een 
bepaalde handeling of situatie. 
Gegevens over de werplek: geef aan over welke afstand (of in welke ruimte of bij 
welke werkplek) de gevaren nog kunnen optreden. 

• Beoordelen welk middel ingezet moet worden 
Benodigde kenmerken PBM: omschrijf de eigenschappen die de PBM moet hebben 
om de gevaren te ondervangen. 
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Gegevens over de beschermingsgraad van het PBM: indien al een PBM wordt 
ingezet of gebruikt, moet aangegeven worden in hoeverre deze PBM de 
geïnventariseerde gevaren wegneemt of vermindert 
Overige informatie: eventuele gegevens over ouderdom, controle en onderhoud van 
de gebruikte PBM. 

 
• Beoordelen of er risico’s ontstaan door: 

De toepassing van PBM in relatie tot de specifieke kenmerken en persoonlijke 
eigenschappen van de gebruiker, bijvoorbeeld door baardgroei passen bepaalde 
maskers niet). Bij gebruik van gehoorbescherming zouden waarschuwingssignalen 
niet gehoord kunnen worden. 
Het niet gebruiken van PBM’s: bijvoorbeeld risico op oogletsel bij het niet dragen van 
oogbescherming bij verspanende werkzaamheden.  

 
• Blootgestelde groep medewerkers 

Voor welke medewerkers zijn de PBM noodzakelijk? Hoe zijn deze medewerkers 
geschoold? 

 
• Plan van Aanpak  

Geef aan welke PBM in welke situatie gebruikt moeten worden. Geef aan in welke 
ruimte of werkplek de PBM gebruikt moeten worden. Geef aan welke risico’s gelopen 
worden indien geen PBM gedragen worden. Geef aan welke technische en 
organisatorische maatregelen nog genomen moeten worden. 

 
7.7 Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddel en 
 
Werkkleding 
Goede werkkleding moet aan de volgende eisen voldoen: 
� Het moet functioneel zijn, goed passen en niet zijn gescheurd of aan flarden zijn; 
� Mouwen en pijpen moeten glad en nauwsluitend zijn zonder omslagen; 
� In werkkleding dienen geen lange metalen ritssluitingen voor te komen; 
� Werkkleding moet regelmatig worden gewassen; 
� Werkkleding moet niet gemakkelijk brandbaar zijn en geen onnodig ernstige 

brandwonden op kunne leveren, zoals bij synthetische kleding als polyester e.d. het 
geval is. 

 
Werkschoenen 
In het bedrijf draagt iedere medewerker die betrokken is bij de uitvoering van renovatie, 
bouw of onderhoudswerkzaamheden veiligheidsschoenen voorzien van een stalen neus 
en zool. Deze schoenen beschermen de voet in hoge mate tegen vallende voorwerpen 
en stoten. Bovendien zijn de zolen sterk geprofileerd en olie, loog en/of zuurbestendig. 
 
Oog en -gezichtsbescherming 
Meeste gebruikte brillen: 
• Veiligheidsbrillen 
• Gelaatsschermen  
• Lashelmen en -kappen ( met de hand vast te houden, met hoofdband of op 

veiligheidshelm monteerbaar ) 
 
Veiligheidsbrillen 
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De glazen van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of kunststof zijn en het montuur 
van metaal of kunststof. Beide hebben voor- en nadelen. Afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur en de gevraagde krasvastheid van de glazen, moet een 
veiligheidsbril gekozen worden. 
Indien het dragen van een veiligheidsbril verplicht of noodzakelijk is, dient deze ook 
gedragen te worden. Naast de veiligheidsbril zijn er oogbeschermingsmiddelen met een 
specifieke toepassing zoals bijvoorbeeld de lasbril bij autogeen lassen, de laskap of 
lashelm bij het elektrisch lassen en niet te vergeten de ruimzichtbril bij het slijpen. Een 
gelaatsscherm geeft bescherming tegen spatten van agressieve vloeistoffen.  
 
Hand en -armbescherming 
Handschoenen. Te gebruiken o.a. : 
• ter bescherming tegen chemische en biologische invloeden; 
• ter bescherming tegen kou of hitte. 
• ter bescherming tegen mechanische invloeden (stekende en 

snijdende voorwerpen, trillingen, enz .) 
 
Handschoenen tegen chemische en biologische stoffen  
De bestendigheid en doorlaatbaarheid van handschoenen verschillen sterk per materiaal 
waarvan de handschoenen zijn gemaakt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het juiste 
materiaal, bieden handschoenen voldoende bescherming tegen de meeste chemische 
stoffen. In diverse productcatalogi van chemicaliënleveranciers staat een tabel met 
eigenschappen van de verschillende soorten handschoenen: resistentie, doorslagtijd, 
trekvastheid, enz,. Indien gewerkt wordt met biologisch materiaal (bloed, micro-
organismen e.d.) is het dragen van handschoenen vaak een vereiste. Ook hier is het 
weer belangrijk om te weten hoeveel bescherming de handschoen biedt.  
 
Handschoenen tegen kou 
Tegen bevriezing door vloeibare stikstof komen vrijwel uitsluitend speciale koude-
isolerende handschoenen in aanmerking.  
 
Handschoenen tegen hitte 
Stralingshitte: hiertegen beschermt gemetalliseerd katoendoek. Bestaat er ook gevaar 
voor vlammen en vonken, dan kan men geïmpregneerd wol- of glasweefsel eventueel 
met gemetalliseerd oppervlak toepassen.  
Contacthitte tot 350° C: wol (gebreid en al dan nie t geïmpregneerd), katoen (geruwd 
weefsel), acetaat, lussenweefsel. Een gemetalliseerd oppervlak heeft hier geen nut. 
Deze handschoenen moeten voorzien zijn van een kap die tot over de polsen reikt. Ze 
moeten met een simpele handbeweging uit te doen zijn. 
 
Mechanische invloeden 
Voor het hanteren van zware en ruwe voorwerpen bestaan speciale handschoenen, 
hoewel ook leren handschoenen erg geschikt zijn. Tegen schuren, snijden en steken zijn 
handschoenen met verhoogde weerstand ontwikkeld. Een speciale handschoen is de 
metalen handschoen van aan elkaar verbonden ringetjes (maliënkolder). Ook zijn er 
handschoenen van gebreid soepel metaaldraad. 
 
Veiligheidshelm 
Een veiligheidshelm wordt gedragen indien dit staat 
aangegeven bij een werkplek (meestal door middel van een 
bord, zie figuur ). De door een erkend keuringsinstituut 
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goedgekeurde helm mag niet ouder zijn dan 3-5 jaar. Dit omdat na deze tijd de 
weekmakers die het helmmateriaal veerkrachtig maken, uit het materiaal zijn 
gediffundeerd of door UV-licht is afgebroken, waardoor de helm niet langer de vereiste 
elasticiteit heeft. De helm is dan bros en biedt dan geen of onvoldoende bescherming 
meer.  
ls de helm getroffen of vertoont de helm zichtbare beschadiging, moet hij direct worden 
vervangen.  
 
Gehoorbescherming 
• Oorpluggen en –doppen 
• Oorkappen 
• Otoplastieken 
Er bestaan twee soorten beschermingsmiddelen: inwendige en 
uitwendige beschermingsmiddelen. Inwendige beschermingsmiddelen zijn oordopjes, 
earplugs, oorwatten en otoplastieken. Uitwendige beschermingsmiddelen zijn oorkap en 
gehoorhelm.  
 
Toelichting otoplastieken: 
Otoplastieken zijn persoonlijke beschermingsmiddelen tegen schadelijk geluid die 
geheel op maat worden gemaakt en ingesteld worden op de omstandigheden waaronder 
de bescherming wordt gedragen. Ze bestaan uit een oorstukje, voorzien van een 
akoestisch kanaaltje. In dit kanaaltje wordt een filter geplaatst dat de frequenties in het 
hoorbare gebied in meer of mindere mate dempt. Het aanmeten van otoplastieken is 
specialistisch werk. 
Het is erg belangrijk een goede filter te kiezen. Een te lichte filter dempt het geluid 
onvoldoende. Daarnaast is het belangrijk periodiek de otoplastiek te testen op afdichting 
van het oor. Een otoplastiek die niet goed past kan een gevoel van "schijnzekerheid" 
geven. De gebruiker kan zelf niet tot nauwelijks beoordelen of de otoplastiek goed 
functioneert. Het is wel belangrijk om te realiseren dat voor kortstondig gebruik de 
otoplastieken minder geschikt zijn (vieze vingers bij het in- en uithalen van otoplastieken, 
makkelijk zoekraken) dan gehoorkappen. 
 
 


