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Inleiding: Bij BASF de Meern wordt 24/7 geproduceerd waarbij helaas af en toe was mis 

gaat, met een spill tot gevolg. Doordat de meeste van onze tussen- en eindproducten 

nikkel- of kobalt- houdend zijn, en daarmee een CMR classificatie hebben, zijn de spills 

ook meestal met een CMR product. Een aantal jaar geleden is een beleid opgesteld 

rondom spills, naar aanleiding van twee grote spills. We zien nu dat fine-tuning van dit 

beleid nodig is omdat het voor je aanpak nogal uitmaakt met welk product je te maken 

hebt, waar de spill plaats heeft gevonden en hoe groot de spill is.  

Aan de hand van een presentatie willen we vertellen hoe wij nu omgaan met spills. En 

hoe je als arbeidshygiënist moet balanceren tussen 100% veilig en de druk vanuit 

productie.  

Aan de hand van 3 of 4 recente spills wil ik laten zien hoe we het nu aanpakken, en waar 

we nog tegenaan lopen. Ik schets hierbij het “probleem”, en hoe we het nu opgelost 

hebben. Per spill wil ik aan het eind van mijn presentatie een vraag stellen aan het 

publiek.  

De vragen richten zich op: 

1. Noodzaak van meten bij spills zonder (verwachte) stofvorming. En wat meet je 

dan als je niet direct nikkel/kobalt kan meten? 

2. Noodzaak van algemene ontruiming na een spill. Algemene ontruiming betekend 

productie stil zetten, maar beperkt ontruimen kan betekenen dat mensen toch heel 

misschien blootgesteld worden. 

3. Omvang van de spill in relatie tot intern/extern opruimen.  

4. Opruimen van een spill als je niet weet wat voor product het is, en of het dus CMR 

is. 

 

Conclusie: Het zal deels een informerende presentatie zijn, maar we willen ook wat 

vragen stellen aan het publiek  

 

 

 


