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EERST EVEN DIT 

Onder invloed van de Arbeidsomstan
dighedenwet breidt de zorg voor arbeids
omstandigheden zich als een olievlek uit 
birmen veel bedrijven en instellingen. 
Maar goed ook, want de werkgever, de 
bedrijfsarts en de veiligheidskundige 
krijgen veilige, gezonde en aantrekkelij
ke arbeidsplaatsen nooit zonder hulp 
van de grond. Eigenlijk heeft iedereen in 
elke organisatie verantwoordelijkheid voor 
goede arbeidsomstandigheden: 

- Lager en middenkader; mensen die in 
de alledaagse praktijk vaak het beleid 
moeten uitvoeren. 

- Leden van ondernemingsraden; van hen 
wordt steeds meer verwacht dat zij 
meedenken over mogelijkheden om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

- ledere werknemer waar dan ook in de 
organisatie die zijn of haar werk be
wust wil doen. 

- Bedrijfsleiding; deze moet ruimte ge
ven otn goede arbeidsomstandigheden 
mogelijk te maken. 

Informatiebehoefte 
Van goede arbeidsomstandigheden profi
teert niet alleen het individu, maar de 
hele organisatie. Die gedachte wint geluk
kig terrein. Echter, de verbreiding van de 
noodzakelijke kennis en het bewustzijn 
om aan de arbeidsomstandigheden te 

werken, is vaak een probleem. Waar moet 
je beginnen? Hoe moet je het duidelijk 
maken? Door de overvloed aan informatie 
over veel verschillende onderwerpen, zie 
je al gauw door de bomen het bos niet 
meer. Velen hebben behoefte aan eenvou
dige en praktische informatie. 

Sinds de vorige druk is er weer één en 
ander veranderd in arbo-land. Zo beston
den in 1996 nog maar liefst 38 verschil
lende besluiten (1200 bepalingen!) die sa
men de veiligheid, gezondheid en welzijn 
van werknemers moest regelen. Deze wa
ren vaak erg gedetailleerd en niet goed 
op elkaar afgestemd. Sinds half 1997 is 
deze bestaande veelheid van regels sa
mengevoegd in één groot besluit: het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

In deze uitgave worden in vogelvlucht 
de hoofdzaken rond veiligheid, gezond
heid en welzijn behandeld. Tekeningen, 
grafieken en tabellen krijgen volop de 
ruimte omdat ze vaak meer zeggen dan 
woorden. Een luchtige noot is daarbij 
niet geschuwd. 
Geen diepgravend boek voor deskundi
gen dus. Wel een handig naslagwerk 
voor wie in een rap tempo de stand van 
zaken wil weten, en arbo-hoofdzaken te
rug wil vinden. 

Bestrijden aan de bron 
Wat zijn dan die arbo-hoofdzaken? Uit
gangspunt is het zoveel mogelijk voor-



komen van schadelijke effecten op de 
mens door werk. Liever bestrijden aan 
de bron dan achteraf beroepsziekten ge
nezen. Daarom vindt u in dit boek bij 
elk arbo-thema antwoord op de volgen
de vragen: 
• Wat zijn de mogelijke risico's voor de 

werkende mens? 
• Hoe kunnen we die risico's beoorde

len? (Uitleg over normen en richtlijnen 
om een situatie te beoordelen.) 

• Welke maatregelen zijn denkbaar om 
riskante werksituaties te verbeteren? 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN KORT EN 
GOED is zeer geschikt voor leden van 
medezeggenschapsorganen en VGW-com-
missies als zakboek bij vergaderingen, af-
delingsbezoek of probleem-inventarisatie. 

Zeker bij de bespreking van normen en 
richtiijnen houden we het kort en vindt 
u veel verwijzingen. Want daarover be
staat vaak veel discussie. 

Indeling van dit boek 
Dit boek start met een korte bespreking 
over werk en welzijn. Een belangrijk on
derwerp, en voor iedereen geldig. De 
onderwerpen die daarna aan bod ko
men, zijn niet alle op elke werkplek van 
toepassing. De lezer kan zodoende die 
hoofdstukken overslaan die voor het ei
gen bedrijf weinig betekenis hebben. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN KORT EN 
GOED is ook een goede leidraad voor 
lager en middenkader bij voorlichting en 
instructie van werknemers, inspectie van 
de afdeling of het registreren en behan
delen van klachten van werknemers. 

Geen details 
Toepassen van maatregelen is vaak inge
wikkelder dan je zo op papier leest. 
Daar waar nodig vindt u in ARBEIDS
OMSTANDIGHEDEN KORT EN GOED 
verwijzingen naar andere literatuur. 
Bovendien vindt u een adreslijst met ge
gevens van de in deze uitgave genoem
de organisaties. 

Als overzicht over het hele arbo-terrein 
maakten we ARBEIDSOMSTANDIGHE
DEN KORT EN GOED niet diepgravend. 



1. HELEMAAL IN DE STRESS! 

over WERK EN WELZIJN 

Tienduizenden mensen werken aan een lopende band of krijgen door machines hun 
werktempo gedicteerd. Wie niet zelf het werktempo kan bepalen, krijgt eerder te maken 
met spanningen. En zo bestaan veel werkzaamheden die kunnen leiden tot stress of 
die geestdodend zijn. Maar ook de sfeer op het werk en de toekomstverwachtingen voor 
je baan en het bedrijf, zorgen voor meer of minder stress. In dit hoofdstuk aandacht 
daarvoor en suggesties voor preventie van te veel stress. 

Heeft een stadsbuschauffeur een prettig 
beroep? We kunnen ons voorstellen dat 
dit werk rugklachten oplevert door het 
langdurige zitten en het trillen van de 
bus. Weinigen zullen daarnaast denken 
aan de stress die de chauffeur ervaart 
door een krap tijdschema en lastige pas
sagiers. In steeds meer beroepen wor
den mensen geconfronteerd met agres
sieve klanten of lastige leerlingen. In 
weer andere beroepen ontstaat stress 
doordat niet iedereen de hogere eisen of 
werkdruk kan bijhouden. Of mensen ra
ken juist gestresst van werk dat we 
geestdodend kunnen noemen. 

Iedereen heeft 't steeds maar over stress, 
en bedoelt dan oververmoeidheid, te 
grote spanning of irritaties. Tegenwoor
dig wordt stress vooral gezien als het uit 
balans zijn van wat je aan kunt en wat 
je in werkelijkheid krijgt te verduren. Of 
arbeid nu tot overbelasting - overspan
nenheid - of juist tot onderbelasting leidt 
- denk aan acht uur per dag naar video
registraties van bedrijfsruimten staren -
we zeggen dat zulk werk stress veroor
zaakt. Stress als verzamelnaam voor on
prettige situaties die het welzijn belagen. 

f?NNU WEN DOEN M.ÏOF U NO<SR t>S W » 



10 Stress is de ziekte 
van de eeuw 

GENEVM - Siress maakt ziek, 
kosi veel seid <MI li'idt in het 
ergste geval tol wal (te Japan
ners 'kaïoslii' noemen - doud 
door Ie hard werken. Dit be
toogt de Internationale Ar-
beidsorganisalie IIO in een stu
die, waarin ze loncindeerf dat 
stress de ziekie van de eeuw is. 

Steeds vaker boeken werkiie-
iners die ten prooi zijn gevallen 
aan stress, succes voor de recht
bank met hun eisen luc schade
vergoeding. Bovendien blijken 
mensen onder stress een wan
delend ongevallenrisico', aldus 
de VN-arbeidsorganisatie. 

S( ress bij werknemers kost de 
industrie in de Verenigde Sta
ten naar schatting 200 miljard 
dollar per jaar. Het aantal eisen 
tot schadevergoeding van over
spannen werknemers in Cali
fornie verzevenvüudigde in de 
jaren tachtig en negentig pro
cent van de eisen moest worden 
ingewilligd. Oe 11,0 noemt ook 
een Amerikaanse recliler. die 
een proces was begonnen om
dat hij een beroerte had gehad 
die door overmatige werkbelas
ting zou zijn veroorzaakt. 

Slechts enkele ondernemin
gen pakken he( kwaad bij de 
wortel aan en maken het werk 
'stivssvrij', schrijft de VN-orga 
nisatie. De meeste bedrijven bL-
perken zich tot cursussen in 
het omgaan met stress maai' 
het grootste probleem is dat 'de 
eenling nauwelijks controle 
over zijn werk heeft'. 

De 11,0 haall een studie uii 
Zweden aan waaruit blijkt dal 
werknemers veel minder lijden 
aan depressiviteit en hartkw.i 
len wanneer ze een eigen ver 
antwoordelijkheid hebben en 
kunnen meebeslissen. Zij mei 
den zich half zo vaak ziek. 

Gevaarlijk, monotoon en vei' 
moeiend werk dragen volgen-' 
de onderzoeken sterk bij aan 
overspannenheid, evenals veel 
lawaai op hel werk. Op olH' 
boorplalformen zijn werkin-
mers door de herrie vaak pril» 
kelbaar, vermoeid en agressiel 
en hebben ze last van hoofti 
pijn. Of stress ook uitloopt iM' 
maagzweren, hoge bloeddruk 
of hartklacht-- is afhani"' ' 
van 

Preventief 
Voor alle gezondheidsbedreigende ar
beidsrisico's geldt één hoofdprincipe: be
strijden aan de bron. Ook bij het streven 
naar welzijn is het essentieel preventief te 
werk te gaan. Alleen dan wordt voorko
men dat mensen om psychische redenen 
arbeidsongeschikt raken. 
Welzijn lijkt moeilijk uit te leggen en 
voor te stellen. Het is immers deels een 
individuele zaak of een werksituatie als 
prettig beoordeeld wordt of niet. 

In ieder geval moet het welzijn bij de ar
beid bevorderd worden. De volgende 
aspecten zijn hierbij belangrijk: 

• Arbeidssituatie en taak moeten zoveel 
mogelijk worden aangepast aan de 
werknemer, 

• Monotoon of kortcyclisch werk en 
werk waarbij de werknemer het tem
po niet zelf kan bepalen, moet zoveel 
mogelijk worden vermeden, 

• Werknemers moeten hun werk zoveel 
mogelijk naar eigen inzicht kunnen 
regelen en het werk moet bijdragen 
aan hun vakbekwaamheid, 

• Het werk moet zó ingericht zijn dat 
werknemers onderling contact kunnen 
hebben. 

• De werknemers moeten zich op de 
hoogte kunnen stellen van doel en 
resultaten van hun werk. 

Werk dat op al deze vijf punten slecht 
'scoort', is werk met een hoog stress
risico. Nu meer en meer blijkt dat men
sen ook door 'werkstress' ziek of afge
keurd worden, komt er meer aandacht 
voor het vermijden daarvan. Belangrijk 
daarbij is of mensen iets kunnen leren 
van en door hun werk en of zij hun 
werk zelf voor een deel kunnen rege
len. 



Leermogel i jkheden 
Worden de geestelijke capaciteiten van 
iemand aangesproken? Werk is leerzaam 
als het een evenwichtige combinatie van 
zowel moeilijke als makkelijke taken be
vat. Het gaat hierbij om 'geestelijke 
moeilijkheid'. Dus het gaat niet om werk 
dat 'moeilijk' is door het hoge tempo of 
de grote nauwkeurigheid. Het gaat om 
de mogelijkheden tot leren van het 
werk, Hoe meer die er zijn, hoe minder 
snel er stress hoeft te ontstaan. 

Regelmogelijkheden 
Wie op de problemen die tijdens het 
werk opdoemen, niet of nauwelijks zelf 
kan reageren, zal eerder in de stress 
schieten. Juist de combinatie van veelei
send werk zonder veel eigen invloed, 
blijkt slopend. Oftewel: hoe meer moge
lijkheden iemand heeft om verstoringen 
in het werk op te vangen, het werk te 
optimaliseren, het tempo bij te houden, 
het werk beter te kunnen doen, hoe 
kleiner de kans op stress. Als het werk 
te moeilijk of te gemakkelijk is of als ie
mand onvoldoende regelmogelijkheden 
heeft, wordt het werk als stressvol erva
ren. Veel kortcyclisch werk bijvoorbeeld, 
is sterk herhalend en vraagt niet veel 
kennis of kunde. Ook de regelmogelijk
heden zijn vaak heel beperkt. Het risico 
van stress is daardoor bij veel kortcycli-
sche arbeid hoog, (In hoofdstuk 6 gaan 
we uitgebreid in op kortcyclische ar
beid,) 

Gemotiveerd aan de slag 
Goede arbeidsomstandigheden betreffen 
dus niet langer alleen veilig en gezond 
kunnen werken. Acceptabele inhoud en 
organisatie van arbeid zijn even belang
rijk en helpen te veel stress voorkomen. 

r jr- — 
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Gelukkig breekt het besef door dat moti
vatie en verantwoordelijkheidsbesef van 
mensen sterk afhankelijk zijn - na sala
riëring en status - van de manier waarop 
liLm werk georganiseerd is. Wordt hun 
kennis en ervaring benut? Is afwisseling 
mogelijk en is het werktempo te beïn
vloeden? Zijn contacten met collega's 
mogelijk? Weet iemand voldoende van 
doel en resultaat van zijn/haar inspan
ningen? Die kant moet het op om ge
zond werk te creëren. 

/ -̂
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WERK KAN BOEIEND ZIJN 

Maar zover is het vaak nog niet, In veel 
bedrijven hebben veel mensen eenzijdig, 
monotoon werk met weinig regelmoge
lijkheden. Om dit op te lossen, bestaan 
de volgende mogelijkheden: 

• Taakroulatie: Door mensen steeds 
wisselende taken te geven - van een 
gelijk niveau - ontstaat afwisseling 
zonder dat de bestaande taken veran
deren, 

• Taakverbreding: Een functie kan 
boeiender worden door taken op één 
niveau op andere wijze te verdelen 
over werknemers. Uitvoerenden zul
len dan minder van hun arbeid ver
vreemden, er ontstaat meer inzicht in 
het nut van de eigen taak. Te denken 
valt aan het combineren van uitvoe
rend werk met voorbereidende, con
trolerende en administratieve taken, 

• Taakverrijking: Bij taakverrijking gaat 
het erom meer regelende of toezicht
houdende taken in de uitvoering te 
integreren. Een uitvoerende krijgt zo
doende meer verantwoordelijkheden. 
Bijvoorbeeld planning, kwaliteitscon
trole of onderhoudswerkzaamheden. 



Werkoverleg: Om zicht op doel en re
sultaat duidelijk te krijgen en om pro
blemen op te lossen, is regelmatig 
werkoverleg een goede mogelijkheid. 

VERLANGLIJSTJE 

Een bedrijf dat op de vier hierboven ge
noemde aspecten let, zal zien dat 'het 
stress en werkdrukprobleem' afneemt. 
Werkstress is het makkelijkst aan te pak
ken wanneer nieuwe taken ontstaan of 
waar oude taken worden herverdeeld. 

PPÊ:'. 
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Vooral wanneer de arbeidssituatie ingrij
pend wordt gewijzigd - nieuwbouw, an
dere produktietechniek of automatisering 
- kan reeds in de ontwerpfase rekening 
worden gehouden met deze welzijnsas
pecten, Aan welke aspecten moet dan al
tijd gedacht worden? Een beknopt over
zicht: 

Spaar de zintuigen 
Onze zintuigen kunnen veel verdragen, 
maar kennen wel degelijk grenzen. Wie 
te veel moet verwerken, raakt als gevolg 
daarvan vermoeid en verliest de concen
tratie. Daarom moet hinderlijk geluid aan
gepakt worden (zie hoofdstuk 2), het bin-
nenklimaat comfortabel zijn (zie hoofd
stuk 3) en de werkplekverlichting in orde 
zijn (zie hoofdstuk 4), 

Alles op z'n tijd 
Een mens kan niet onbeperkt informatie 
opnemen. Niet alleen te véél informatie 
leidt tot spanning of stress, te weinig 
prikkeling is ook zeer ongewenst. Met 
name daarom is het belangrijk variatie 
binnen een taak te creëren en de activi-

SMf tviKK i/BfiptLCN Bit^t^ar fiefK u^Kl/lrie 
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teiten en informatieverwerking even
wichtig te spreiden. Zo is het sinds 1993 
verplicht beeldschermwerk af te (laten) 
wisselen door ander werk of door pau
zes. Per dag mag niemand meer dan zes 
uur beeldschermwerk verrichten. Con-
tactmogelijkheden moeten zorgen voor 
noodzakelijk overleg en ontspanning. 
Alléén werken is zeer ongewenst. 

leder individu is anders gebouwd 
Verschillen in lichaamsbouw worden bij 
de inrichting van werkplekken te vaak 
vergeten. Ergonomische aanpassing van 
meubilair, apparatuur en instrumenten is 
nodig voor een goede taakuitoefening en 
helpt lichamelijke klachten te voorkomen. 
Om overbelasting te voorkomen is indivi
duele instelbaarheid van meubilair en in
strumenten een belangrijk ergonomisch 
principe. Voldoende lichaamsbeweging en 
afwisseling van lichaamshouding horen 
daar ook bij (zie hoofdstuk 5). Het werk 
mag daarbij niet te eenzijdig, monotoon 
zijn en bestaan uit korte, zich steeds her
halende bewegingen (zie hoofdstuk 6). 

OMGAAN MET STRESS 

INDIVIDU f/V T/l/tt:. SOEP Op eC/^A^X 

We hebben al gezien dat de werkomge
ving vaak een bron is van spanningen. 
Ontevredenheid over het werk of te 
hoge werkdruk, in combinatie met span
ningen thuis, veel eten, drinken en ro
ken en niet goed (kunnen) ontspannen: 
het volmaakte recept voor een flinke 
portie stress... 
Nu is een beetje stress niet verkeerd. We 
hebben allemaal van tijd tot tijd wel 
stress nodig, zo houden we ons weer
baar en de vaart erin. Bijna iedereen 
leert wel daarmee om te gaan. Anders 



wordt het bij te veel en langdurige 
stress; daar kan lang niet iedereen tegen. 
Bovendien reageert iedereen er weer an
ders op. Wie naar zijn lichaam heeft le
ren luisteren en denkt greep te hebben 
op zijn situatie, kan stress beter de baas 
dan anderen. Jezelf uitleven in hobby, 
gezond sporten, muziek maken of dan
sen, dat ontspant de geest. Onderuit 
zakken voor de buis met chips en pils, 
is echter niet de beste uitlaatklep voor 
een vermoeide geest,,. 

V 
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2. 'T KOMT ME DE OREN UIT! 
over GELUID EN LAWAAI 17 

Geroezemoes, rumoer, herrie, lawaai: het zijn varianten van geluid. Afhankelijk van 
het geluidsniveau kan geluid op het werk de concentratie verstoren, communicatie 
onmogelijk maken of zelfs tot (blijvende) gehoorschade leiden. In dit hoofdstuk leggen 
we uit wat lawaai is, welke wettelijke normen er voor bestaan en hoe lawaai op het 
werk te beteugelen is. 

Geluid is een drukgolf van trillende 
luchtdeeltjes. Maar geluid verplaatst zich 
niet alleen door lucht. Ook vloeren, mu
ren, buizen en andere constructies kun
nen geluidstrillingen doorgeven, 

In veel werksituaties komt een té hoog 
geluidsniveau voor, zeg maar lawaai. 
Vaak is dat lawaai niet constant. Zeker 
bij impulsgeluid (hameren en klinken 
bijvoorbeeld) komen kortdurende, zeer 
hoge geluidsniveaus voor. En juist door 
zulke harde knallen verliezen veel men
sen hun gehoor. Toch wordt voor het 
schatten van de kans op gehoorschade 
meestal het gemiddelde geluidsniveau 
over een 8-urige werkdag gemeten. 
Daarbij komt in elk geval de Decibel 
dB(A) als maat voor de geluidssterkte op 
de proppen. Drie Decibel méér betekent 
ongeveer een verdubbeling van het ge
luidsniveau. De maat voor toonhoogte 
van geluid is de Herz: Hz. 

LAWAAI IS AL SNEL TE VEEL 

Te veel geluid kan binder, stress of blij
vende gehoorschade veroorzaken. 

8601 
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( iehoorschade is onherstelbaar-, een ge-
luxjrapparaat helpt nauwelijks. Boven
dien raakt vaak juist dat deel van het oor 
beschadigd dat voor de hoorbaarheid 
van onder andere menselijke spraak 
zorgt. Iemand met zulke gehoorschade 
kan in gezelschap niet meer meekomen. 
Ouderdomsdoofheid verergert dit nog. 

Hinder 
Geluid tussen 35 en 65 dB(A) is vaak al 
hinderlijk en leidt tot bijvoorbeeld func
tionele storingen: mensen verstaan el
kaar verkeerd of nemen signalen niet 
goed waar. Ieder individu reageert ver
schillend op geluidshinder. Maar ook de 
aard van het werk beïnvloedt de mate 
van hinder van zulke geluidsniveaus. 

Stress 
Lawaai kan ook leiden tot lichamelijke 
reacties: nervositeit en concentratiestoor
nissen. Dit vermindert natuurlijk de 
werkprestatie en geeft veel ergernis. 

GELUIDSNIVEAU 
dn dlï(A) ) 

80 
83 
86 
89 
92 
95 

MAXIMAAL VERBLUF 
l[)cr weikdagl 

8 uren 
4 uren 
2 uren 
1 uur 
30 minulen 
I'S minuten 

Gehoorschade 
In elke situatie waar het geluidsniveau 
boven de 80 dB(A) ligt, kunnen mensen 
gehoorschade oplopen. Is het geluidsni
veau vlak boven de 80 dB(A), dan maakt 
die gehoorschade zich langzaam maar 
zeker kenbaar: jaren kunnen voorbij 
gaan voordat iemand lawaaidoof blijkt. 
Maar bij hoge geluidsniveaus kan in zeer 
korte tijd al gehoorschade ontstaan. Hoe 
lang verdragen onze oren de verschillen
de niveaus zonder dat schade optreedt? 
Zie de tabel hiernaast. 

(Deze tabel geldt niet bij gebruik van ge-
hoorbeschermers, dan gelden andere tij
den voor maximaal verblijf.) 



Ook individuele verschillen spelen hierbij 
een rol. Lang niet iedereen krijgt gehoor
schade bij geluidsniveaus vlak boven 80 
dB(A). Niveaus boven de 90 dB(A) leve
ren echter bij vrijwel iedereen schade op. 
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ARBOBESLUIT BIEDT HOUVAST 

In het Arbeidsomstandighedenbesluit 
staan normen voor geluidsbelasting. Het 
gaat om de volgende wettelijke normen: 

• Geluid tijdens het werk gemiddeld bo
ven de 80 dB(A)? Dat geldt als een 
schadelijk niveau, en de werkgever 
moet dan gehoorbeschermers beschik
baar stellen. (En deze moeten passen 
bij het soort werk, daarover straks 
meer.) Bovendien moeten werknemers 
dan de gelegenheid krijgen om een 
gehoortest te laten uitvoeren. 

• Geluid tijdens het werk gemiddeld bo
ven de 85 dB(A)? Dan moet de werk
gever allereerst proberen dat lawaai via 
technische en/of organisatorische maat
regelen te verminderen. Behalve als 
vaststaat dat dit echt niet mogelijk is. 

• Geluid tijdens het werk boven de 90 
dB(A)? Dan is ieder die daar werkt, 
verplicht altijd gehoorbeschermers te 
dragen. (Tenminste zolang dat lawaai 
niet aangepakt wordt!) Bovendien 
moeten arbeidsplaatsen met zoveel la
waai duidelijk gemarkeerd worden 
(d.m.v. veiligheids- en gezondheidssig
naleringsborden) . 

Door dit Arbobesluit gelden de geluids
normen voor iedere werknemer. 
Indien op het werk hoge geluidsniveaus 
voorkomen, moet een werkgever geluids-

PlJNaHENS 
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"tJOOo-
Geluidsniveau (db(A}) 

Conferentiekamers 
Kleine kantoorlokalen 
Orou' iïaniocjrlokalen 
Kaniooniiint'n 
I.alx>r:iron.i 
IVkenkann-rs icken/alen 
Kantin».-'s 
(.(»mpuierniiniten 
Meel- en loj^eikamers in de prtxc^-
itKJuslrie. elektri.scfu' «.x-ntniles enz. 
\Xe^kplaaI^cn \nor licht onderhtmd 

35 
40 

•\tideie werkf)laatsen, lahriekslKilien 80 

Leren 

metingen laten verrichten. Op basis van 
de meetresultaten kan in overleg met de 
werknemers(vertegenwoordiging) een 
plan worden gemaakt om het lawaai tot 
een acceptabel niveau terug te dringen. 

ACCEPTABELE GELUIDSNIVEAUS 

Bestrijden aan de bron 
Lawaai bestrijden aan de bron, dus niet 
meteen met oorkappen gaan zwaaien. 
Het is in ieders belang dat dit het eerst 
gebeurt, en het is ook de strekking van 
de Arbowet. Helaas kan dit niet overal, 
vaak is het al 'te laat': er is veel geïn
vesteerd in lawaaiige machines. Toch is 
dan nog geluidsreductie mogelijk door 
regelmatig onderhoud, goede balance
ring en het voorkomen van uitstraling 
van geluid. Bij nieuwe ontwerpen en in
vesteringen kan meer aandacht geschon
ken worden aan de geluidsproduktie 
van apparatuur. 

Bij de Arbeidsinspectie, (zie adreslijst) 
zijn voorlichtingsboeken en rapporten te 
bestellen over de techniek van geluids
arme constructies. Wat is er zoal moge
lijk? 

lezen 

alt i jd nog 

VOORKOM LIEVER 

1 LAWAAIDOOFHEID 

9607 

Vermindering geluidsoverdracht 
Overal waar vermindering van bronge
luid niet mogelijk is, moet allereerst de 
geluidsoverdracht aangepakt worden. 

Scheidingswanden en omkastingen van 
machines leveren een behoorlijke bijdrage 
aan geluidsisolatie: 10 tot 30 dB(A) minder. 

Het trillingvrij opstellen van machines en 
apparatuur kan in combinatie met om-

file://�/tideie


kasting het geluidsniveau met 30 dB(A) 
verlagen. 

Geluiddempende materialen aan wan
den en plafond en/of geluidsschermen 
absorberen geluid. Dit verlaagt het ge
luidsniveau met 4 tot 8 dB(A). 

Organisatorische maatregelen 
Overal waar bovenstaande maatregelen 
niet voldoende effect opleveren, zijn or
ganisatorische maatregelen nodig zodat 
de werker niet aan te veel schadelijk 
geluid wordt blootgesteld. Het geluids
niveau op een bedieningsplaats zal bij
voorbeeld verminderen door toepassen 
van een geïsoleerde cabine. De blootstel
lingstijd aan lawaai verlaagt door het in
lassen van extra pauzes (in een stille 
ruimte!) of door het laten rouleren van 
werknemers. 

GEHOORBESCHERMING ALS 
LAATSTE TOEVLUCHT 

Het opsporen van de lawaaibronnen en 
zonodig meten van de geluidsniveaus en 
het afnemen van gehoortests, is altijd het 
eerste dat gebeuren moet. Zijn de boos
doeners eenmaal duidelijk, dan gaat het 
erom deze stiller te krijgen. Dat kan 
soms lang duren, of echt onmogelijk blij
ken. Dan blijft gehoorbescherming no
dig, zeker overal waar het geluidsniveau 
boven de 90 dB(A) ligt. 
Belangrijk is dat dan effectieve gehoorbe
schermers worden gekozen. Want elke 
gehoorbeschermer heeft een andere 
dempingskarakteristiek. De geluiddem
ping moet maximaal zijn in het frequen
tiegebied waarin op de bewuste werk
plek het meeste lawaai voorkomt. Dus 

21 

L"-!'*,-.,<,>*,•.!'fcr^ 1 - . . \\.s.A'.. ' , - i .TEr l 
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GEI.UIDSM\'ll\i: 80 TOT 90 dB(A) 

type 
werk 

warm 

vuil 

schoon 
en koel 

vaak op
en afzetten 

kappen 
beugels 

kappen 
(bij vuil werk 
afzetten) 

kappen 
beugels 

langdurig 
gebruik 

oordoppen 

kappen 
niet tussentijds 

losse doppen 
schuimrollen 
glasdonswatten 
otoplastieken 



22 GELUIDSNIVEAII 90 TOT 100 dB(A) 

t\pe 
werk 

warm 

\uil 

^t l':C)(jn 

er. koel 

vaak op- langdurig 
en af/.etlen .gebruik 

kappen otopki.stieken 

k.ippen kappen 
(weiklijd moet bij \-uil werk en 
hoge geluid.sni\eaus .iltijd kort 
zijn) 

kappen otoplastieken 

bij elke werkplek past één type gehoor
beschermer. De tabellen op deze en de 
vorige pagina geven suggesties, afhanke
lijk van geluidsniveau en type werk. 
Maar niet alleen de demping die een ge
hoorbeschermer oplevert is belangrijk, ze
ker ook het draagcomfort en de accepta
tie ervan. Over dit laatste volgt straks 
meer. 

Gehoorbeschermers moeten makkelijk 
verkrijgbaar zijn voor alle werknemers 
en ook makkelijk opgeborgen kunnen 
worden. Schoonhouden is ook belang
rijk bij gehoorbeschermers. Een succes
volle introductie van gehoorbeschermers 
staat of valt met juiste voorlichting en in
structie hierover. 

LAWAAIVOORLICHTING 

Wie een gehoorbeschermer verkeerd ge
bruikt of steeds even afdoet, heeft er 
nauwelijks baat bij. Daarom is voorlich
ting over gehoorschade en instructie van 
gehoorbeschermergebruik zo belangrijk 
bij het voorkomen van gehoorschade. 

' WIE V I L ER NU HOf?EH OVER DOOF WOROEN 
XXXSR MET WERK ? . . . " 

Helaas is dit geen geliefd thema om over 
voor te lichten. Wie wil er nu horen over 
doof worden door het werk? Velen zul
len 'hier de oren liever voor sluiten', 
want de individuele werker kan meestal 
weinig bereiken (behalve zichzelf be
schermen met gehoorbeschermers). 
Bovendien is het verduidelijken van ge-
luidsdoses met behulp van Decibels niet 
echt eenvoudig. Wat te denken van het 
voorbeeld over een timmerwerkplaats? 

Daaruit blijkt dat.iemand die vijf werk
zaamheden verricht die elk een deeldosis 
beneden 90 dB(A) hebben, toch aan het 
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eind van de dag 91 dB(A) te verwerken 
heeft gehad. Dit komt doordat Decibels 
niet zomaar zijn op te tellen, maar slechts 
via logaritmische bewerking. Dat is voor 
de lawaaivoorlichting een struikelblok. 
Toch is doeltreffende voorlichting door 
de werkgever verplicht, ook over lawaai 
en werk. 

Bij verschillende organisaties is materiaal 
beschikbaar om deze voorlichting te stu
ren (zie adreslijst). 

Maar het uitdelen van boekjes of het op
hangen van posters zal nooit voldoende 
zijn. Dergelijke voorlichting moet in elk 
geval regelmatig herhaald worden en 
moet eigenlijk onderdeel zijn van een 
arbeidshygiënische strategie tegen ge
hoorschade. 

METINGEN IN EEN TLM.MERWERKPIAAT.S 

cirkel
zaag: 

vandikte-
bank: 

frees: 

mtmtage: 

sclio« in
maken: 

geluid 
in dB(A): 

95 

90 

92 

80 

75 

werk-
duur: 

2 

2 

1 

2 

1 

deel
dosis: 

89 

84 

83 

74 

66 
+ 

totale dosis na 8 uren: 9]! 
•n 
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deeldosis: 2 uur per dag 95dB(A) blootstelling, 
is als 8 uur per dag 89 dB(Aj, 

Geluidmetingen 
Een aantal mogelijke organisatorische 
maatregelen is al besproken. Ook het 
markeren van lawaaizones is nog een 
mogelijkheid, net als het laten uitvoeren 
van geluidmetingen. Want de wettelijke 
normen bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan 
Decibel-niveaus. Maar wie weet nu hoe 
hard het geluid is waarin gewerkt wordt? 
Een arbodienst of gespecialiseerde bu
reaus kunnen geluidmetingen uitvoeren. 

Gehoortests 
Ook gehoortests zijn van belang binnen 
deze strategie, en deze bevorderen bo
vendien de acceptatie van voorlichting 
over gehoorschade en gehoorbescher
mers. Ieder die blootstaat aan geluidsni
veaus boven de 80 dB(A) moet eigenlijk 
bij indiensttreding een gehoortest krijgen 
en deze moet regelmatig herhaald wor
den. Alleen zó kan gehoorschade tijdig 

9Ó09 
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ontdekt worden. De resultaten van de 
individuele gehoortests kunnen bij de 
voorlichting binnen het bedrijf gebruikt 
worden. De Arbodienst kan zulke ge
hoortests afnemen. 

Onnodige beroepskwaal 
Lawaaidoofheid is nog steeds een zeer 
wijd verspreide beroepskwaal. Eigenlijk 
onterecht, want over de relatie tussen la
waai en doof worden, is genoeg bekend 
om ieders gehoor in elke situatie te kun
nen beschermen. In dit hoofdstuk lieten 
we zien met welke maatregelen en zeker 
ook inzet van werkgever èn werknemer 
die bescherming te bereiken is. 



3. MAG HIER 'N RAAM OPEN? 
over KLIMAATSINVLOEDEN EN WERK 25 

Ieder beleeft het werkklimaat anders. Het is daarom moeilijk een werkklimaat te reali
seren dat voor iedereen echt comfortabel is. Het gaat erom extreme klimaatomstan
digheden en gezondheidsschade te voorkomen en naar optimale omstandigheden te 
streven. Er bestaan hiervoor enkele maten en normen. In dit hoofdstuk bespreken we 
deze en geven aan wat je kan doen om het werkklimaat te verbeteren. 

Het klimaat heeft grote invloed op je 
welbevinden, je gezondheid en je func
tioneren. We kunnen onderscheid ma
ken tussen een extreem warme of koude 
omgeving en een comfortabel klimaat. 
Ons lichaam heeft doorgaans een con
stante temperatuur. Om die te handha
ven moet de som van geproduceerde en 
opgenomen energie gelijk zijn aan de 
afgegeven energie en de verrichte ar
beid. 

Gezondheidsschade 
Ons lichaam heeft een beperkt vermogen 
om te acclimatiseren, weerstand op te 
bouwen tegen hitte en kou. Iemand met 
weinig weerstand wordt sneller verkou
den. En is het ergens altijd koud of toch
tig, of juist heet en droog met weinig 
frisse lucht, dan moet je een wel heel 
goede weerstand hebben. Het kan na
tuurlijk niet de bedoeling zijn dat je om 
de haverklap ziek wordt. De mens is 
niet berekend op extreme temperaturen 
en een extreme luchtvochtigheidsgraad. 
Op den duur ontstaat daardoor gezond
heidsschade. Dit kan variëren van ver
koudheid, koorts tot onderkoeling of 
uitdroging. 
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Klimaathinder 
Op veel werkplaatsen heersen geen ex
treme klimaatomstandigheden. Wel is er 
vaak sprake van een onprettig of hin
derlijk klimaat: zoals tocht en een be
nauwd, vochtig of droog klimaat. Dit tast 
de lichamelijke prestaties en de concen
tratie aan en leidt dus tot verminderde 
werkprestaties en welzijn. 

Hoe wij ons omgevingsklimaat ervaren, 
hangt af van zes factoren: 

• luchttemperatuur 
• luchtvochtigheid 
• luchtsnelheid 
• warmtestraling 
• werkinspanning 
• werkkleding 

Deze factoren kunnen worden gemeten. 

ENKELE MATEN EN NORMEN 

Maar hoe beoordeel je klimaatomstandig
heden? Helaas is het objectief beoordelen 
van het klimaat niet eenvoudig. Er be
staan hiervoor wel zogenaamde indexen. 
Of het werkklimaat voldoet aan de nor
men die de Arbeidsinspectie hanteert, 
wordt berekend met een index. Des
kundigen van een arbodienst kunnen via 
metingen het klimaatgetal vaststellen en 
toetsen aan de normen. Zij bepalen met 
instrumenten de omgevingsfactoren en 
schatten de mensfactoren (kleding/in
spanning) met behulp van tabellen, We 
bespreken de indexen voor vijf aspecten 
van het werkklimaat: 

Vocht en temperatuur 
Veelal wordt de L-index gebmikt voor het be-



oordelen van het werkklimaat. Behalve 
de temperatuur speelt ook de vochtig
heidsgraad van de lucht een rol. De L-
index is gebaseerd op de droge lucht
temperatuur en de luchtvochtigheid. Bij 
deze index wordt ook rekening gehou
den met de luchtsnelheid en de stra-
lingstemperatuur (van bijvoorbeeld inval
lend zonlicht). Al deze factoren bepalen 
samen de L-waarde van een werkplek. 

Hitte 
In werksituaties met zeer hoge tempera
turen is de WBGT-index (Wet Bulb Globe 
Temperature) een veel gebruikte maat. 
Bij extreme hitte - bijvoorbeeld bij hoog
ovens of in broeikassen - kan met deze 
WBGT-index worden bepaald of deze 
omstandigheden gezondheidskundig nog 
verantwoord zijn. De index houdt reke
ning met het wel of niet geacclimatiseerd 
zijn van de personen en met de kleding 
die zij dragen. Voor niet-geacclimatiseer-
de personen en voor warme werkkleding 
gelden strengere eisen. 
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Koude 
Bij extreme koude - werksituaties met ge
vaar voor bevriezing zoals in koelhuizen 
en bij buitenwerk met vorst - wordt de 
WC-index (Wind Chili) gebruikt om te be
oordelen of de omstandigheden nog ver
antwoord zijn voor de gezondheid. Uit de
ze index is af te leiden hoe goed de 
werkkleding moet isoleren. Bij hoge lucht-
snelheden moeten extra maatregelen ge
nomen worden vanwege afkoelingsgevaar. 

Gematigd klimaat 
Een gangbare maat voor gematigde kli
maatcondities, thermisch comfort, is de 
PMV-index (Predicted Mean Vote). Met 

'OVi-
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28 'Kwaliteit van lucïit 
in kantoren is slecht' 
ANP 
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De kwaliteit van de lucht in Europe
se kantoorgebouwen is in het alge
meen slecht. Boosdoeners zijn voor
al de gebruikte bouw- en inrichtings-
materialen en de ventilatiesystemen. 
De werknemers dragen veel minder 
bij aan het slechte binnenklimaat. 
Dat blijkt uit een onderzoek van 
zestien Europese instituten, waar
onder TNO, dat ruim twee jaar in 
beslag heeft genomen. 

De onderzoekers namen in totaal 
56 kantoorgebouwen in negen Euro
pese landen onder de loep. Het be
langrijkste doel was het ontwikkelen 
van meetmethoden en richtlijnen 
voor ventilatie en 'bronbeheersing' 
(gebruikte materialen, ventilatie
systemen en activiteiten zoals ro
ken). 

Het ventilatiesysteem blijkt vaak 
op zichzelf een belangrijl<e vervuiler 
te zijn. De filters moeten goed wor
den onderhouden en schoonge
maakt, zo concluderen de onderzoe
kers. Een opvallende uitkomst was 
verder dat schoonmaakmiddelen 
soms erger zijn dan de kwaal. 

deze index is het mogelijk te voorspellen 
hoeveel mensen tevreden en ontevreden 
zullen zijn met het heersende klimaat. 
De PMV-index houdt rekening met de 
eerder genoemde zes klimaatfactoren 
(luchttemperatuur, luchtsnelheid, lucht
vochtigheid, warmtestraling, werkinspan
ning en werkkleding). Op een schaal kan 
worden afgelezen welk percentage van 
de aanwezigen ontevreden zal zijn met 
het heersende klimaat. Omdat mensen 
klimaat nu eenmaal verschillend ervaren, 
zal zelfs bij het meest ideale klimaat toch 
nog 5% ontevreden zijn. Uit deze PMV-in
dex zijn richtlijnen af te leiden bij ver
schillende soorten werk voor de meest 
ideale klimaatomstandigheden. 

Tocht 
Waar lichaamswarmte wordt weggetrok
ken door een koud voorwerp in de om
geving (muur of venster bijvoorbeeld) 
ervaren wij dit als een 'trekprobleem'. 
Dezelfde hinder ondervinden we van 
een luchtstroom langs gevoelige plekken 
zoals enkels en nek. Is er een richtlijn 
die stelt welke tocht aanvaardbaar is en 
welke niet? 

In normale situaties geldt: 
Bij arbeid waarbij men stil zit of staat, is 
een luchtsnelheid van 20 cm per secon
de aanvaardbaar bij een temperatuur van 
20°C. (Ter vergelijking: windkracht 2 
(lichte bries) heeft een luchtsnelheid van 
2,5 m per seconde.) Hoe hoger de tem
peratuur, hoe hoger de aanvaardbare 
luchtsnelheid. Daardoor is bij 25°C een 
luchtsnelheid tot 50 cm per seconde 
aanvaardbaar. 

Iedereen heeft over het klimaat snel een 
mening gevormd, en dan blijkt vaak dat 
ieder het klimaat verschillend beoordeelt 



en ervaart. Het objectief beoordelen van 
het klimaat blijft daarom moeilijk, on
danks de bovengenoemde instrumenten 
en criteria. 
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VERBETERING WERKKLIMAAT 

Voor het verbeteren van het werkklimaat 
is vaak een combinatie van maatregelen 
nodig. In volgorde van prioriteit bespre
ken we nu dergelijke maatregelen: 

Bestrijden aan de bron 
• Produktieproces aanpassen, zodat de 

plekken waar wordt gewerkt een aan
genamer klimaat hebben. 

• Automatiseren: bepaalde handelingen 
door machines laten verrichten (bij
voorbeeld: robots voor het laden van 
ovens). 

• Gebouw en verwarmingsinstallatie aan
passen, zoals: 

• Ventilatie of airconditioning installeren. 
Daarbij is de luchtbehandeling belang
rijk: wordt de aangevoerde lucht ver
warmd, gekoeld, bevochtigd? Wordt 
voldoende verse lucht aangezogen? 

• Tochtdeuren of dockshelters aanleggen. 
• Wanden en daken goed isoleren. 

Afschermen van de bron 
• Stralingsschermen plaatsen. 
• Extra rustpauzes inlassen in omgeving 

waar klimaat wèl aangenaam is. 
• Isolatie van hete of koude oppervlakken. 
• Bij grote raamoppervlakken reflectie

glas en/of jaloezieën aanbrengen. 

In de bouw bijvoorbeeld kan door de 
werkplek goed in te richten, met vorst 
worden doorgewerkt. Denk ook aan zon-
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neschermen voor kantoren en hitte schil
den tegen ovens in fabrieken. 

Persoonlijke maatregelen 
• Werkmethoden veranderen: denk aan 

het gesloten houden van de tochtdeu
ren, 

• Kleding aanpassen, persoonlijke be
schermingsmiddelen dragen, 

• Activiteiten niveau aanpassen: dat wil 
zeggen bijvoorbeeld bij hitte minder 
inspannend werk doen. 

• Rusttijden inlassen bij het werken in 
extreme klimaatomstandigheden. 

Regelmogelijkheden 
Het is van belang dat mensen zélf de mo
gelijkheid hebben het klimaat te regelen 
met: 
• ramen die geopend kunnen worden 
• thermostaatknoppen 
• airco's per kamer 
• lamellen en zonneschermen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
In sommige situaties werken mensen 
noodgedwongen helemaal of half bui
ten, ergens anders is het binnenklimaat 
echt niet acceptabel te maken. In die ge
vallen moeten de werknemers zelf be
schermd worden door speciale kleding, 
die zo comfortabel mogelijk moet wor
den gekozen: 
• Bij hitte: koelvesten, kleding van hitte-

reflecterend materiaal, hitte-werende 
schoenen, handschoenen, hoofdbe
dekking en gelaatsscherm. 

• In koude: warmte-isolerende kleding 
en schoenen. 



Regelmatige medische controle 
Ieder die werkt in koude of hitte moet 
regelmatig medisch gecontroleerd wor
den. Want bijvoorbeeld iemand met hart
en vaatziekten is niet geschikt voor zulk 
werk: hartslag en bloeddruk stijgen nu 
eenmaal bij werken in hitte of kou. 

Zo bestaan nog meer lichamelijke aan
doeningen die iemand ongeschikt kun
nen maken voor bijvoorbeeld grote 
warmtebelasting. Daarom is vooraf selec
tie van personeel nodig. Daarna heeft ie
der nog een acclimatisatie van vier tot 
zeven dagen nodig. 

Wie zwaar werk in een koud klimaat 
moet doen, heeft elke dag eerst een 
warming-up nodig. Daarnaast lijkt het 
niet meer dan redelijk in deze situatie en 
bij werken in hitte, extra pauzes en/of 
aangepaste kleding te krijgen. Om niet 
maar een paar mensen de volle mep van 
dat extreme klimaat te geven, is het be
ter taken te laten rouleren en mensen re
gelmatig van werkplek te laten wisselen. 
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4. SOMS 'N BRIL NODIG? 
over LICHT EN ZICHT 33 

Daglicht en uitzicht beïnvloeden ons, en ook ons werk. De meeste mensen zouden het 
liefst altijd in daglicht werken. Zonder daglicht en uitzicht voel je je nu eenmaal op
gesloten. Helaas is kunstlicht onmisbaar voor goede werkplekverlichting. Maar daar
over moet wel worden nagedacht. In dit hoofdstuk enkele suggesties en aandacht 
voor wat in wetten en regels is vastgelegd. 

WERKPLEKVERLICHTING 

Tegenwoordig kunnen we voor onze 
verlichting kiezen uit daglicht, gloeilam
pen (ook halogeenlampen) of gasontla
dingslampen (TL, PL, natrium of kwik). 
Elk verlichtingstype kent eigen voor- en 
nadelen. Het volgende bepaalt of de 
werkplekverlichting goed is of niet: 

• De lichthoeveelheid moet voldoende 
zijn en aangepast zijn aan het soort 
werk, 

• Spiegeling van licht mag niet optre
den, 

• De verschillen tussen licht en donker 
(het contrast) mogen niet te groot of 
te klein zijn. 

• Contrast in kleur mag niet hinderlijk 
zijn. 

• Leeftijd: oudere werknemers hebben 
meer licht nodig. 

• Taakprecisie: nauwkeurige taken ver
eisen veel licht, zoals de controle op 
scheurtjes of het afwegen van kleine 
hoeveelheden bijvoorbeeld. 

gasont- hoog rendement matige kleur-
lading: weinig warmte weergave 

ontwildieling 

K£.Mr riAef VOOK.- ev .KMOÜ-EU 

Het komt dus neer op niet te weinig 
maar ook niet te veel licht, een goede 
verdeling van het licht en zo weinig mo-
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gelijk reflecties en hinderlijke contrasten. 
Bovendien moet de verlichting afge
stemd zijn op mens en taak. Dat lijkt 
nogal wat, en misschien wordt daarom 
in veel bedrijven eigenlijk nooit goed 
naar de verlichting gekeken. 

Jammer, want een slechte werkplekver
lichting leidt tot vermoeidheid (branderi-
ge en droge ogen) en hoofdpijn. Hinder 
ontstaat bij te veel of te weinig licht, en 
bij spiegeling. Hierdoor neemt de kans 
toe dat mensen dingen 'fout' zien en dus 
iets verkeerds doen. Bovendien werkt 
een slechte verlichting een slechte werk
houding in de hand. Je gaat scheef zitten 
om een lastige spiegeling te ontwijken 
of je kruipt kromgebogen ergens boven
op omdat je het anders niet goed ziet. 
Vroeg of laat krijg je dan toch rug-, 
schouder- of nek-klachten. 

i:.o*RïCTir oooR ix-riiA LEUS • B R I L 

Gezichtsvermogen en leeftijd 
Vooral boven de 40 jaar worden onze 
ogen slechter. Ouderen hebben daarom 
bij hun werk relatief meer licht nodig. 
Bovendien ontstaat bij veel ouderen ver
ziendheid (hypermétropie). Dit is niet te 
vermijden, maar met een leesbril goed te 
verhelpen. De sterkte van een leesbril 
hangt niet alleen af van de persoon, 
maar ook van de afstand tot het leesvlak. 
Zo vraagt lezen van papier een andere 
sterkte dan beeldschermwerk vanwege 
de vaak verschillende leesafstanden. 

Is verziendheid nog te corrigeren, kleu
renblindheid (matige kleurwaarneming) 
is nagenoeg niet te verhelpen. 

Hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je 
ogen reageren op fel, onverwacht licht. 
Slecht afgeschermd zonlicht of reflecte
rend licht van papier of andere heldere 



vlakken, vermoeit ouderen dus meer 
dan jongeren. Ook dat is iets om reke
ning mee te houden. Een jaarlijkse ogen-
test bij de bedrijfsarts is dan ook een pri
ma idee, voor iedereen eigenlijk. 

NORMEN VOOR VERLICHTING 

Alle arbeidsplaatsen waar meer dan twee 
uur per dag wordt gewerkt, moeten zijn 
voorzien van ramen. Vooral mensen met 
plaatsgebonden werk (bijvoorbeeld de 
hele dag aan een bureau gekluisterd), 
hebben behoefte aan zicht naar buiten. 
De wet stelt daaraan eisen. Lichtopenin
gen bijvoorbeeld, moeten bij elkaar mi
nimaal zo groot zijn als 1/20 van het 
vloeroppervlak. 

De grafiek hiernaast geeft een richtlijn 
voor de gewenste verlichtingssterkte let
tend op de nauwkeurigheid van het werk 
dat gedaan wordt. De aanbevolen verlich
tingssterkte ligt behoorlijk hoog, tot 8000 
Lux aan toe. (Lux is de 'maat' voor ver
lichtingssterkte, zie ook de illustratie.) 
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Het is aan te bevelen zoveel mogelijk 
daglicht in de werkomgeving te gebrui
ken. Het is plezieriger, onder andere 
omdat daglicht varieert over de dag, per 
seizoen en per weer-type. Daarnaast 
heeft daglicht een relatief hoge lichtop
brengst (hoge Lux-waarde), Daarbij 
komt nog dat daglicht goedkoop is en 
weinig warmte levert, tenminste zolang 
directe instraling van zonlicht vermeden 
wordt, (Bij gloeilampen verdwijnt ge
middeld 95% van het vermogen in de 
vorm van warmte, slechts 5% wordt om
gezet in licht,) • D E Z E T j - . f t u i z E « 2 ' 3 H P A R A L L E L GlEPtAATSr, 

WAT -DUI'ST J S , MAAR LEIOEN TTaCH TÖT REFLECTIE 
OMPAT 2E A01TEB P E WHïKCR HdiHSEM . 
'tiiX IS EjETlER 2.B ßjovEH CPFACHTS? MET SiEELO .. 
•̂ OtEÜAN T E HANSEN. 
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PROBLEMEN 
ROND WERKVERLICHTING 

Verblinding 
Verblinding ontstaat zodra een lichtbron 
direct in iemands oog straalt. Dit mag 
niet gebeuren. Het verplaatsen van de 
lichtbron of het oog zou dan het een
voudigste zijn. Zonlicht kun je niet ver
plaatsen, maar wel afschermen: goede 
zonwering, niet doorschijnende jaloe
zieën of dichtgewoven gordijnen. 
Gekleurd glas helpt nauwelijks. Vaak 
moet een hinderlijke lamp worden afge
schermd met een doeltreffende arma
tuur. 

Stroboscopisch effect 
Snel knipperend licht kan de indruk ge
ven dat een bewegend object stil staat 
(stroboscopisch effect), wat natuurlijk 
riskant is. Dit effect treedt bijvoorbeeld 
op bij een draaibank of zaagblad in 
combinatie met een slechte TL-balk. 
Bovendien leidt knipperend licht tot ver
moeidheid en irritatie. TL-verlichting 
moet dan ook regelmatig gecontroleerd 
worden en op tijd vervangen worden. 

Lichtkleur 
De lichtkleur speelt een rol in de be
haaglijkheid van de omgeving. Wij erva
ren kaarslicht en gloeilampen als sfeer
voller dan TL-licht of zelfs daglicht. Net 
zo kan de lichtkleur ons dag/nacht-ritme 
verstoren. Kaarslicht vinden wij vreemd 
in de ochtend, en blauw TL-licht vinden 
wij thuis beslist ongezellig. 

Ook beïnvloedt lichtkleur de kleurwaar
neming en daarmee soms de herken
baarheid van objecten. Zo verhindert de 
bekende oranjegele straatverlichting de 



kleurwaarneming. Bij de keuze van de 
kleur van het werkvlak kan rekening ge
houden worden met dergelijke effecten. 
Soms moet een ander lichttype gekozen 
worden, bijvoorbeeld als kleurcodering 
slecht waarneembaar is. 

Contrast 
Het contrast op een werkplek wordt be
oordeeld met de contrastfactor: hoogste 
lichtreflectie gedeeld door laagste lich
treflectie. De contrastfactor van een 
werkvlak mag niet hoger zijn dan 3-
Hoge contrasten, namelijk, leiden tot 
veelvuldige aanpassingen van de pupil
grootte (adaptatie), en die leiden op hun 
beurt snel tot oogvermoeidheid. 

Witte vlakken gecombineerd met zwarte 
vlakken resulteren in hoog contrast. Ook 
de kleur van meubels, apparaten en 
wandbekleding hebben invloed op re
flectie en contrasten. Wit reflecteert veel 
licht, zwart juist heel weinig. Stel daarom 
bijvoorbeeld een beeldscherm (donker) 
niet op met een raam als achtergrond 
(helder). Ook lichte zonwering en lichte 
kleren kunnen hinderlijk contrast geven 
in het beeldscherm. En mensen doen 
juist de zonwering naar beneden omdat 
er te veel invallend zonlicht is. Een der
de probleem is daarbij nog dat het ei
genlijk weer te donker wordt voor ander 
(kantoor)werk in die ruimte. Je moet je 
afvragen of het beeldscherm dan wel op 
de juiste plaats staat... 

Schaduw verhoogt óók het contrast en 
moet daarom niet aan de aandacht ont
snappen. Puntlicht (halogeen bijvoor
beeld) geeft scherpe schaduwen en een 
grote lichtconcentratie, en dus een hoog 
contrast. Daarom is bijvoorbeeld een TL-
buis te verkiezen boven een halogeen-
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lamp, mits de TL-buis niet dwars op het 
werkvlak staat. Want dan werkt deze 
toch weer als puntlicht. Een TL-buis 
moet daarom parallel aan het werkvlak 
geplaatst zijn. 

BEELDSCHERM 
EN VERLICHTING 

Het goed verlichten van de beeld
schermwerkplek vraagt veel aandacht. 
We geven hier enkele belangrijke tips: 

• Harde schaduwen, hoge contrasten en 
spiegelingen zijn funest bij beeld
schermwerk. Houd daarmee rekening 
bij de plaats van het beeldscherm en 
bij de inrichting en kleurkeuze van de 
ruimte. 

• Zet een beeldscherm liefst loodrecht 
op een raam en op minimaal drie 
meter afstand van het raam. Alleen 
dan zijn te hoge contrasten en te veel 
spiegelingen van zonlicht te vermij
den. 

• Hang TL-buizen boven of achter het 
beeldscherm, niet achter de schouders 
van wie daar moet werken. Want dan 
is er al snel hinderlijke reflectie. Be
weeg eens een spiegeltje plat over het 
scherm om te zien wat nu precies 
reflecteert in het scherm. 

Andere oog-problemen 
Behalve slechte verlichting, doemen op 
het werk voor onze ogen steeds weer 
andere gevaren op. Stof en splinters 
kunnen de ogen verwonden, UV-straling 
kan de ooglens beschadigen, vloeistof
fen en gassen kunnen de ogen irriteren 
en overmatige hittestraling is ook niet 
best voor de ogen. Een goede veilig-



heidsbril, laserbril of lasruit is daarom 
vaak nodig (zie ook hoofdstuk 11). 

Adviezen 
Een goed gekozen verlichting helpt 
hoofdpijn, oogklachten en 'scheef zitten' 
te voorkomen. Mensen raken in een 
goed verlichte ruimte minder snel ver
moeid en maken minder snel een fout. 
Helaas wordt in veel bedrijven juist de 
verlichting verwaarloosd. Je staat er ei
genlijk ook niet snel bij stil. Mensen kla
gen niet snel over de verlichting, 'zolang 
we nog zien wat we doen, is 't wel best'. 
Wij pleiten ervoor niet te bezuinigen op 
goede verlichting en uitzicht. Dat begint 
eigenlijk op de tekentafel: bij het ont
werpen of verbouwen van een gebouw 
of produktiehal, kan al veel gewonnen 
worden door het uitzicht, daglicht en an
dere verlichting goed te plannen. 

39 

( '<:••' r o t NPE UI TZiCMT 



5. M'N RUG WEER! 
over FYSIEKE BELASTING 41 

Wie werkt, gebruikt altijd spieren, skelet en gewrichten. Zelfs al zit je de hele dag op 
een stoel. Matige lichamelijke belasting is gezond. Wie echter zijn of haar lichaam 
overbelast of éénzijdig belast, kan allerlei klachten verwachten en uiteindelijk ar
beidsongeschikt raken. In dit hoofdstuk geven we aan waar de pijnpunten en rug-
genbrekers op het werk te vinden zijn. Ook geven we aan hoe u klachten voor kunt 
zijn en bieden we een overzicht van de normen voor fysieke belasting. 

Wie onder te hoge fysieke belasting 
werkt, wordt eerst gewoon moe. Via ver-
moeidheidsverschijnselen trekt je lichaam 
aan de bel: "Ik heb het te zwaar, maar 
schade is nog te vermijden." 
Wie toch doorwerkt (langdurige overbe
lasting), krijgt pijn en loopt het risico op 
zwaardere klachten: spieren en gewrich
ten, banden en pezen lopen schade op. 
(Al ben je nu nog jong en sterk en kom 
je nog fit thuis, dat zegt niets over hoe 
je rug er over 20 jaar aan toe is!) 
Wie zulke klachten snel herkent en on
derkent, heeft nog kans op herstel en 
voorkomt erger. Wie de klachten negeert, 
kan blijvend arbeidsongeschikt raken. 

NAUWELIJKS NORMEN VOOR 
FYSIEKE BELASTING 

Met normen of richtlijnen zou het moge
lijk zijn om te beoordelen wanneer hou
dingen en bewegingen in het werk 'te 
belastend' zijn. 
Helaas is het niet eenvoudig om hiervoor 
eenduidige normen op te stellen, omdat 
vele factoren hierbij een rol spelen. 

io 50 6^ 
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Houding 

Beweging 

\ 
DUUR FREQUENTIE 

Drie factoren bepalen de werkhouding 
en de bewegingen in je werk. Ze bepa
len de mate waarin het werk fysiek be
lastend is. Het gaat om de volgende drie 
factoren: 
1) de duur van de handelingen 
2) de frequentie van de handelingen 
3) de benodigde spierkracht 

Hoe dit 'plaatje' eruit ziet, is afhankelijk 
van de uit te voeren taak, de inrichting 
van de werkplek en individuele factoren 
zoals lengte, spierkracht en uithoudings
vermogen. Maar ook omgevingsfactoren 
kunnen arbeid extra belastend maken. 
Zo is werken in hitte, koude of bij veel 
stof extra belastend. 

W-ERKTACTOKEH o.'AtaEvJ I nG'b'FACTOSEN 

Zi."«.EL \X/E«K ALS O w a E V I N Q ,•££VATTEN 
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Ki-tNMEH ASAKEH 

Ons lichaam reageert heel uiteenlopend 
op een hoge fysieke belasting. Het leidt 
tot een extra belasting van het houdings-
en bewegingsapparaat (mechanische be
lasting) en tot een extra belasting van 
hart en longen (energetische belasting). 
Dat komt neer op: 

• hoger zuurstofverbruik 
• hogere lichaamstemperatuur 
• hoger energieverbruik 
• hogere spier- en gewrichtsbelasting 

Veel verschillende veranderingen dus. 
Ook dit bemoeilijkt de beoordeling van 
de belasting door werk. Tot slot heeft ie
der mens een verschillende lichaams
bouw, motivatie, conditie en werktech-
niek. Dat verklaart waarom één taak bij 
verschillende mensen een andere fysieke 
belasting oplevert. 

Door de invloed van al deze individuele 
verschillen en omgevingsfactoren is het 
moeilijk om eenvoudige en algemeen 
geldende normen voor fysieke belasting 
op te stellen. Desondanks zijn er regels. 



Hoofdstuk 5 van het Arbeidsomstandig
hedenbesluit gaat over werkhouding 
(waaronder zitten en staan), repeterende 
handelingen, tillen en dragen (inclusief 
ondersteunen) en duwen en trekken. 
Voorgeschreven is dat werkgevers pas
sende maatregelen treffen om gevaar 
voor de gezondheid en de veiligheid te 
voorkomen. Aan bepaalde groepen 
werknemers moet specifieke aandacht 
worden gegeven. Jongeren tot 18 jaar 
mogen geen zware lasten dragen of on
aanvaardbaar hoog belast worden. Voor 
zwangere vrouwen gelden er speciale 
belastingsnormen vanaf de derde maand 
in de zwangerschap tot drie maanden na 
de bevalling. Zij mogen dan maximaal 5 
kilogram frequent en 10 kilogram inci
denteel tillen. 
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VOORKOMEN DAT WERK TE 
BELASTEND IS 

Met de volgende adviezen over werk
houding, werkhoogte en rugbelasting 
kan een groot deel van het 'te zware 
werk' verlicht worden: 

Werkhouding 
Niemand vindt het prettig om lang in 
één houding te zitten of te staan. Het 
volhouden van één bepaalde positie 
vergt statische spieractiviteit: de bloed
vaten zijn samengedrukt en de spier
doorbloeding raakt gestremd. Dat levert 
al snel vermoeidheid en ook pijn op. 
Vandaar de behoefte om het werk te on
derbreken, te bewegen of van houding 
te veranderen. Na langere tijd ontstaan 
klachten aan banden, spieren en ge
wrichten: met name pijn in de lage rug, 
de nek en de schouders is berucht. 

HErBEKEnDE 

" D O O K Z A K Ï Œ M " 

G O E D E •grAHo 
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De 'top acht' van de belastende werk
houdingen: 
• langdurig staan of zitten 
• voorovergebogen staan of zitten 
• zijwaarts geleund staan of zitten 
• gebukt staan 
• met de armen boven het hoofd werken 
• ontbreken van steun voor de armen 
• met opgetrokken schouders werken 
• repeterende bewegingen 

Verbeteringen: begin bij de bron 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit vraagt 
van de werkgever ongezonde houdingen 
en bewegingen op het werk te voorko
men en/of te vermijden. De filosofie ach
ter het verbeteren van de werkplek is dat 
allereerst 'de bron' moet worden aange
pakt. Dat kan op de volgende manieren: 

• Door het goed ontwerpen van een 
gezonde werkplek. Het werk op zo'n 
plek kost niet te veel kracht. Ook het 
gebruik van lichtere materialen is zo'n 
maatregel, 

• Door de taak- en functie-inhoud aan te 
passen. Dat kan met organisatorische 
maatregelen. De duur en de frequentie 
van houding en bewegingen wordt 
daarmee optimaal. 

Een voorbeeld van een bronmaatregel 
zijn afspraken in de Bouw-CAO, Afge
sproken is dat niet langer hoeft te wor
den gewerkt met zakken die zwaarder 
zijn dan 25 kg. Volgens die CAO mogen 
metselblokken maximaal 18 kg en bestra
tingsmaterialen maximaal 35 kg wegen. 
Pas als de werkplek en de taakinhoud 
niet optimaal te ontwerpen zijn, wordt 
overgeschakeld op minder ideale oplos
singen zoals beperking van de werk-
duur, hulpmiddelen en persoonlijke be
schermingsmiddelen. 



Welke concrete verbeteringen zijn moge
lijk? 
• Mogelijk maken dat ieder zijn houding 

regelmatig kan wisselen. 
• Handgereedschap, bedieningshandels en 

pedalen zó toepassen dat gewrichten in 
hun neutrale stand gebmikt worden, 
(Dat betekent dat hiermee reeds bij 
het ontwerp en ook bij de koop van 
gereedschap rekening moet worden 
gehouden,) 

• Werk zó inrichten dat niemand met de 
armen boven de schouders en onder 
de knieën hoeft te werken, 

• Voorkomen dat het lichaamsgewicht op 
één been steunt. Hoewel dat niet mag, 
gebeurt dat nog dikwijls bij pedaalbe
diening. Een alternatief is zittend 
bedienen, Pas daarna komen twee-voe
ten-bediening en/of het gebmik van 
sta-steunen in aanmerking, 

• Mogelijk maken dat de armen altijd 
steun kunnen vinden. 

• Voorkomen dat iemand voor een 
bepaalde taak langer dan één uur 
moet staan. 

Werkhoogte 
Bij staand werk bepaalt vooral de werk
hoogte de werkhouding. Ieder moet met 
rechte rug kunnen werken. Daarop moet 
de werkhoogte dus worden afgestemd. 
Wie een te lage werkhoogte heeft, belast 
de rug. Een te hoge werkhoogte belast 
nek en schouders. 

De ideale werkhoogte is (in volgorde) te 
bepalen door drie factoren: 
1) De aard van het werk (een kwestie 

van decimeters). 
2) De lengte van de persoon (een kwes

tie van centimeters). 
3) De toegepaste techniek (ook een 

kwestie van centimeters). 

45 

m i ß 
-V. i-si>tm<i- i 

• / 

VER5CHILLEHPE LlCHAftMSLEJ^«TES ? 

VERSCHILLENC«; WERtr iOöGTE EH 
t>EEMRUifATE GE&ot ïEH S 

•VB ftAHSESEMEW MATErt c m O A . > GELTEN 
YDOfZ P E £5E|VilPPELr>E VRoUW EM i^ViT). 



46 
T a a k f a c t o r 

Ü,74 
0,^4 

0,72 

0,70 
0,69 

0,68 
0,6-

0,66 
0,64 
0,62 
0,60 

0,^<-) 

0,S8 
i'."S~' 

0.^4 

T a a k 

werken niel Iciep 
werk mei o p l.il'el 
l iggende armen 
in vertikaal vlak kleine 
.schroeven indraaien 
w e r k e n met pincet 
ichrij\-en o p le.s.senaar 
(1S° helling,) 
fijn so lderen 
in horizontaal ^'lak zware 
scliroeven indraaien 
.schrijven o p horizontale tafel 
we rken met spuitpistooi 
grof .solderen 
posi t ioneren s î'cjie 
werks tukken 
sorteren \ a n •v.;.,iien 
scha\-en 
papier \ 'oiiwi n 
d raa iknop in-.tel!(. 

Een richtlijn voor de ideale werkhoogte 
voor staand werken, luidt: lichaams
lengte X taakfactor. De tabel hiernaast 
geeft een aantal taakfactoren. 
Werk waarvoor kracht nodig is, moet la
ger gedaan worden dan werk waarbij 
precisie en goed zicht nodig is. Dat blijkt 
ook uit de tabel. Voor het indraaien van 
schroeven moet het werkblad dus niet te 
hoog zijn. Het indraaien kan op twee 
manieren: met de schroef in een verti
caal of in een horizontaal vlak. In beide 
gevallen is de ideale werkhoogte ver
schillend. Volgens de tabel is in het eer
ste geval is de taakfactor 0,72 in het 
tweede geval 0,67, 

Elke werkplek waar iemand langer dan 
een uur in één houding moet werken, zou 
een instelbare werkhoogte moeten heb
ben. Als het zittend werk betreft, is boven
dien een instelbare stoel aan te bevelen. 

"o HEEL V/^: 

Een lange zit 
Zittend werk belast de rug 40% méér 
dan staand werk. Zeker mensen die lang 
moeten zitten, verdienen een correct in
stelbare stoel. Het eerste dat instelbaar 
moet zijn, is de zithoogte. Wat aan een 
goede stoel daarnaast nog instelbaar is, 
toont de figuur hiernaast. De bovenbe
nen moeten horizontaal blijven, en de 
voeten moeten plat op de grond of op 
een voetensteun kunnen rusten. Daarbij 
moeten de voeten 20 cm ruimte voor 
vóór- en achterwaartse bewegingen heb
ben. De rugsteun moet het onderste deel 
van de rug helpen bij het behouden van 
de natuurlijke kromming. 

Lang staan 
Ook voor benen en voeten is ruimte en 
steun onontbeerlijk. Op werkplekken 



waar mensen niet kunnen zitten, bieden 
sta-steunen vaak een uitkomst. Lang 
staan is namelijk slecht voor doorbloe
ding en gewrichten. Zo'n sta-steun, een 
soort kruising van stoel en barkruk, 
vangt bijna tweederde van het lichaams
gewicht op. Een hele opluchting voor 
benen en rug van diegene die lang moet 
staan. 

Rugbelasting 
Tillen, trekken en duwen van zware las
ten bedreigen vooral het onderste deel 
van de rug. Hoeveel kan iemand maxi
maal tillen zonder risico? Daar heeft het 
gerenommeerde Amerikaanse advies- en 
onderzoeksinstituut, NIOSH, richtlijnen 
voor opgesteld. Die richtlijnen worden 
ook in Nederland gebruikt. Het maximale 
gewicht van de last wordt bepaald door: 

• De afstand van de last tot het lichaam 
(horizontale positie). 

• Hoe hoog de last wordt getild (verti
cale verplaatsing). 

• Hoe vaak wordt getild (tilfrequentie). 
• De beginhoogte van de last (verticale 

positie). 
• De draaiing van de rug. 
• De mate van grip op de last. 
• Individuele verschillen bepaald door 

geslacht, leeftijd, conditie en training. 

Het maximale tilgewicht kan afgeleid 
worden door bepaalde factoren uit dit 
rijtje te combineren. In de diagrammen 
hiernaast is dat gedaan door de vertica
le verplaatsing en tilfrequentie te com
bineren. Deze richtlijn houdt bijvoor
beeld in dat vrouwen per 5 seconden 
maximaal 10 kg tot 25 cm hoogte mo
gen tillen. Zouden zij tot 76 cm hoogte 
moeten tillen, dan daalt dat maximum 
tot 8 kg. 
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Spierbelasting 
In veel situaties moeten werkers langdu
rig kracht uitoefenen. Bijvoorbeeld het 
lang tillen van een gewicht of het vast
houden van zwaar handgereedschap. De 
figuur linksonder geeft een richtlijn voor 
zulke situaties door de maximale 'vol
houd tijd' te koppelen aan het percenta
ge van de maximale kracht. Dat bete
kent dat wanneer iemand 6 minuten 
lang een bepaalde kracht moet uitoefe
nen, dat met slechts 25% van zijn/haar 
maximale kracht mag gebeuren. 

Tot zover twee globale richtlijnen die 
enig idee geven van hoeveel iemands 
spieren en gewrichten eigenlijk kunnen 
hebben. 

IT KOST IETS «EER MOEITE MAAR "SCSPAART 
EEL ELLEMOE . 

TILTECHNIEKEN 

Wanneer er slechts af en toe getild moet 
worden, helpt een goede tiltechniek om 
het kwetsbare onderste deel van de rug 
te ontzien, Zo'n techniek voldoet heel 
vaak ook nog wanneer de te tillen last 
groot of zwaar is. 

Wie goed wil tillen, moet op de volgen
de zes principes letten: 
1) Til met de beenspieren en niet met 

voorovergebogen rug, 
2) Houd de last zo dicht mogelijk bij het 

lichaam, 
3) Zet voeten uit elkaar om de last heen, 
4) Maak tijdens het tillen geen draaiende 

rugbeweging, 
5) Begin de tilbeweging vanuit de benen. 
6) Verplaats het gewicht met de benen. 

Daarnaast is het ook goed om regelma
tig medisch onderzoek naar rugklachten 
te laten doen. 



Wanneer iemand veel moet tillen, raakt 
een goede tiltechniek in het slop. Goed 
tillen vraagt om grotere spierarbeid dan 
slecht tillen en kost dus meer energie. 
Als de tilfrequentie hoog is, leidt een 
goede tiltechniek daardoor tot grotere 
vermoeidheid. In de praktijk blijkt na
melijk dat iemand die vermoeid is, weer 
ongezond gaat tillen. Dan is een goede 
tiltechniek dus evenmin de juiste oplos
sing. In zulke gevallen en wanneer de te 
tillen last te groot of te zwaar is, is een 
til-hulpmiddel nodig of moet er met twéé 
personen getild worden. 
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Aanpak bij de bron 
Een goede tiltechniek en het tillen met 
hulpmiddelen zijn geen bronoplossin
gen. Verbeteren van de werkplek en/of 
anders inrichten van de taak blijft de 
beste oplossing. Zorg er bijvoorbeeld 
voor dat zwaar werk afgewisseld kan 
worden met minder zwaar werk en be
last vooral ouderen minder met tillen en 
sjouwen. 

( 
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6. AAN DE LOPENDE BAND HETZELFDE 
over MONOTONE ARBEID 51 

Veertig procent van de beroepsbevolking in Nederland verricht monotoon of sterk re
peterend werk. Wie zijn handelingen steeds binnen 90 seconden moet herhalen, 
heeft monotoon, kortcyclisch werk. Maar ook wie binnen iedere zes minuten hetzelf
de doet, heeft werk met een verhoogde kans op stress en spierklachten. Naar schat
ting belandt 15% van alle arbeidsongeschikten door monotone arbeid in de WAO. In 
dit hoofdstuk bekijken we of en hoe de nadelen van zulk werk te voorkomen zijn. 

Op de televisie verklaarde een doorge
winterde beroepsbiljarter zijn elleboog
klachten eens met een rekensommetje: 
bij iedere bal die hij speelde maakte hij, 
volgens een voorzichtige schatting, vier 
voor- en achterwaartse bewegingen met 
zijn onderarm. Scoorde hij in een wed
strijd 200 punten, dan maakte hij min
stens 800 van die bewegingen op een 
avond. Verdeeld over tientallen of zelfs 
honderden wedstrijden en eindeloze uren 
van training, herhaalde deze man dezelf
de handeling tienduizenden keren per 
jaar en honderdduizenden keren in zijn 
hele loopbaan, Zo'n elleboog moet een 
keer versleten raken! 

Dit voorbeeld lijkt misschien extreem, 
maar monotoon werk, ook wel kortcy
clisch werk genoemd, komt in veel be
roepen voor. De overeenkomst tussen 
een biljarter, iemand die werkt aan de 
lopende band in een kippenslachterij, 
een typiste, een metselaar, een kapster 
of een champignonplukker, is dat al 
deze mensen kortcyclisch werk verrich
ten: werk waarbij steeds dezelfde han
delingen zich in korte tijd herhalen. 

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN 

MET KORTCYCUSCH WERK 

typistes 

afwassers 

muzi konten 

balletdanseressen 

baliemedewerkers 

kassières 

werknemers in de vis
vlees- en pluimvee-industrie 
tomaten- en champignonplukkers 
sorteerders (postbeambten) 
telefonische inlichtingendiensten 
kwaliteltsinspecteurs in diverse beroepen 
werknemers in de automobielassemblage 
allerlei beroepen in de bouw, zoals 
voegers, stukadoors en metselaars 
werknemers uit naai-ateliers 
lopende bandwerkers 
montagewerk 
slijpers 
lassers 
afbramers 

werkzaamtieden in de 
keramische industrieën 
vuilnisophalers 
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Allerlei klachten 
Aan kortcyclisch werk kun je allerlei 
klachten overhouden, vooral in nek, 
schouder, arm, pols of hand. Daarnaast 
geeft zulk werk ook vaak stressachtige 
klachten (zie ook hoofdstuk 1 over 
stress). Veel monotoon werk is immers 
niet interessant, je herhaalt steeds het
zelfde en kunt vaak niet het tempo beïn
vloeden. 

Er bestaan natuuriijk ook 'interessante' 
kortcyclische beroepen, zoals naaister, 
typiste of metselaar. Maar ook voor deze 
beroepen geldt: als je echt de hele dag 
niets anders doet dan ritsen inzetten, 
verslagen uittikken of in de nieuwbouw 
gevels metselen, dan is er geen even
wicht tussen moeilijk en makkelijk werk: 
je schiet in de stress en je spieren en ge
wrichten gaan opspelen. 
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RSI 
Tegenwoordig horen we steeds vaker de 
term RSI (Repetitive Strain Injury), Het is 
een verzamelnaam voor een scala van 
klachten aan vooral handen, polsen, 
armen, schouders en nek. Deze klachten 
kunnen ontstaan bij mensen die in hun 
werk langdurig repeterende bewegingen 
uitvoeren, vaak in combinatie met lang
durig dezelfde werkhouding. Er is sprake 
van repeterende bewegingen als meer 
dan twee uur per dag, of meer dan één 
uur aan een stuk dezelfde hand- of arm
bewegingen worden uitgevoerd. De 
klachten variëren van gevoelloze vingers, 
stijve gewrichten, en spierpijn tot tenni-
selleboog. Het gaat vaak om chronische 
aandoeningen. Dat wil zeggen dat de 
klachten langzaam ontstaan: na maanden 
of jaren repeterend werk. De aandoening 
kent verschillende stadia. Het begint 
meestal met een gespannen gevoel of 



lichte .pijn tijdens het uitvoeren van 
bepaalde handelingen. Later komen daar 
bijvoorbeeld tintelingen bij. In die fase 
kan het ook voorkomen dat mensen juist 
last hebben als er niet wordt gewerkt: bij
voorbeeld 's avonds. In een nog verder 
stadium kan de kracht van de handspie-
ren afnemen. De persoon laat dan mak
kelijk dingen uit de handen vallen, In het 
begin herstelt het lichaam nog tijdens 
pauzes en in de vrije tijd. Bij doorgaan 
van de repeterende bewegingen verdwij
nen de klachten alleen nog maar tijdens 
vakanties. Bij aanvang van het repete
rend werk komen de klachten meestal 
weer snel terug. Deze klachten kunnen 
zó ernstig worden dat de werknemer in 
de WAO belandt, hetgeen ook vaak 
gebeurt. 

BELASTBAARHEID 

Wat iemand aankan, is een persoonlijke 
zaak: als tien mensen precies hetzelfde 
werk doen, hebben sommigen nergens 
last van terwijl anderen al snel allerlei 
klachten vertonen. Dit komt ten eerste 
door verschillen in lichaamsbouw, kracht 
en uithoudingsvermogen, maar ook span
ningen in het lichaam (bijvoorbeeld door 
stress) beïnvloeden wat iemand aankan. 
Er zijn dus verschillen tussen individuen 
in aanleg voor klachten, maar ook de 
motivatie speelt een rol. Iemand die sterk 
gemotiveerd is, zal vaak ondanks de ge
voelde pijn, toch doorwerken. 

Niet onnodig doorgaan 
Dat lijkt heel stoer, maar op de lange 
duur schiet niemand er iets mee op: de 
persoon in kwestie krijgt steeds zwaarde
re klachten en moet stoppen, de collega's 
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moeten dat opvangen en het bedrijf kan 
naar een ander gaan zoeken. Het is echt 
geen gek idee om pijn serieus te nemen 
en toch aan de bel te trekken... Het ont
staan van pijn bij bepaalde werkzaamhe
den betekent waarschijnlijk dat er iets 
mis is: je houding of techniek is mis
schien niet de beste, het gereedschap is 
niet optimaal of de werkplek is niet 
goed ingericht. Voldoende reden om de 
problemen te melden. 

9504 

HOUDING EN TECHNIEK 

Daarnaast speelt de houding van de li
chaamsdelen waarmee iemand kracht zet 
een rol. Voert iemand een bepaalde taak 
boven het hoofd uit, dan leidt dat eerder 
tot klachten dan wanneer je dezelfde taak 
op tafelhoogte uitvoert. Ook de richting 
van de krachtuitoefening telt mee. Een be
paald gewicht naar je toe trekken, is voor 
de armen bijvoorbeeld minder vermoeiend 
dan hetzelfde gewicht van je af duwen. 

De manier waarop je werkt - je werkhou
ding en je werktechniek - spelen dus ook 
een rol bij het voorkomen van klachten. 
Sommige mensen staan erg gespannen te 
werken, gaan bij elke tempowisseling in 
het produktieproces onmiddellijk ook zelf 
versnellen of heffen hun armen hoger dan 
nodig is. Anderen gaan veel 'zuiniger' met 
hun lichaam om. 

GOED WERKEN IS TE LEREN 

Soms is het een goed idee een training 
te volgen, gericht op goede houdingen 
en goede bewegingen. Tijdens zo'n trai
ning kan geleerd worden: 



• Statische houdingen af te wisselen met 
dynamische bewegingen. 

• Met minder kracht dezelfde taken uit 
te voeren, bijvoorbeeld door het ver
mijden van grote versnellingen. 

• Een ontspannen basishouding aan te 
nemen, met name in de schouders en 
bovenarmen. 

Misschien lijkt een werktechniek-training 
een vreemd idee. Maar vergeet niet dat 
iedere werkgever verplicht is voor zijn 
personeel zo vaak als nodig is, onder
richt te verzorgen over de gevaren die 
het werk voor de gezondheid kan ople
veren en over de mogelijkheden om die 
gevaren te beperken. Een goede werk
techniek-training is een prima manier 
om aan deze verplichting te voldoen. 

55 

(ji.'.i'f.miK Hi)iirji/6fn lum^'i vcniiinin DF KAU,', nf nu^fuTfu 

ZO WERK JE GOED 

Belangrijke aspecten van een goede 
werktechniek zijn: 
• Statische houdingen afwisselen met 

dynamische bewegingen: weg lopen van 
het werk, uitrekken, verzitten, andi'u-
werkzaamheden tussendoor doen in 
plaats van pas aan het einde van tic 
werkdag, zelf nieuwe bakjes halen iii 
plaats van dat door een collega te lau-ii 
doen, vaker wisselen van hand. 

• Met minder kracht hetzelfde werk doni: 
het vermijden van versnelling^-n. 
gereedschap gebruiken in plaats van de 
blote handen, lasten in tweeën delen 
voordat je ze verplaatst, zo min mogi--
lijk 'slaan' met de handen, niet hank-r 
knijpen om iets vast te houden dan 
nodig is, niet gooien maar brengen. 

• Slechte houdingen vermijden: stappen 
in plaats van reiken, stappen in plaais 
van draaien uit de heupen, polsen reihl m v m HOKCKi&w ntwaam 
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houden, bovenarmen af laten hangen. 
• Een ontspannen basishouding zoeken: 

rechtop staan maar ook lopen en zitten, 
de schouders af laten hangen en regel
matig de lichaamshouding veranderen. 

• Ontspanning tijdens de werkzaambeden 
zelf het vermijden van statische belas
tingen, bijvoorbeeld door na elke 
bewerking de armen bewust even te 
laten hangen, 

• Af en toe rek- en ontspanningsoefenin
gen doen. Er zijn verschillende soorten 
oefeningen: oefeningen voor de nekre-
gio (hoofd, nek en schouders), voor de 
armen, handen en polsen en voor de 
benen en voeten. 

Om een goede werktechniek op te spo
ren, kun je bijvoorbeeld kijken naar ou
dere collega's. Zij zijn in het algemeen 
veel zuiniger met hun lichaam en heb
ben zichzelf een werkwijze aangeleerd 
die hun lichaam zo veel mogelijk spaart. 

DE WERKOMGEVING 

Externe factoren zoals de temperatuur, 
trillingen en het zicht op het werk (ver
lichting, contrast, spiegelingen, stof), 
beïnvloeden ook nog wat iemand aan
kan. Als het koud is, is bijvoorbeeld de 
spanning in spieren groter en neemt de 
belastbaarheid van spieren en pezen af. 
Zo zijn ook trillingen een extra uitwen
dige belasting. Hetzelfde geldt voor het 
zicht op het werk: wie moeite heeft zijn 
werk goed te zien, zal zijn houding aan
passen: de ogen naar het werk toe bren
gen of opzij bewegen om spiegelingen 
te vermijden. Dit kan de kracht die gele
verd moet worden en de belasting van 
het lichaam nadelig beïnvloeden. 



WERK AFWISSELEND 
ORGANISEREN 
Het aanpakken van lichamelijk belastend 
kortcyclisch werk begint bij de bron: een 
goede werkorganisatie, zodat er voldoen
de variatie in spierbelasting ontstaat. 
Belangrijk is dat tijdens het werken ver
schillende spiergroepen actief zijn. Ook 
regelmatige herstelmomenten en het be
perken van te lange werktijden zijn be
langrijk. 

In de praktijk zijn veel voorbeelden te vin
den van bedrijven waar meer afwisselend 
werk enthousiast is ontvangen, maar even
zo vaak zijn de weerstanden groot Deze 
weerstanden komen zowel van werkne
mers als van werkgevers. Vaak willen men
sen eigenlijk geen extra afwisseling omdat 
zij hun werk nu op routine kunnen doen. 
Ze hoeven niet op te letten, kunnen daar
door lekker over iets anders denken of 
kletsen. Hun lichaam is getraind op deze 
manier van werken en van veranderingen 
in de routine worden ze eerder moe. Ook 
zijn er vaak allerlei sociale belemmeringen, 
omdat bepaalde taken een hogere 'status' 
hebben dan andere. Wie dan gevraagd 
wordt ook de 'mindere taken' te gaan 
doen, voelt dat als een achtemitgang. Ook 
een traditionele verdeling tussen zoge
naamde mannen- en vrouwenberoepen 
(vakken vullen tegenover kassa draaien) 
belemmert vaak roulatie en meer variatie. 
Wat ook veel voorkomt, is dat iemand het 
routine-werk zó snel en goed kan dat hij 
daamit zekerheid put en 'aanzien' verkrijgt 
van collega's die het werk niet zo goed en 
snel kunnen. Allemaal best begrijpelijke 
weerstanden. Bovendien: de mens houdt 
eigenlijk niet zo van veranderingen, en van 
de voordelen op termijn van meer afwisse
lend werk moeten de meesten nog over
tuigd worden. 
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In dit hoofdstuk hebben we aangegeven 
waarom meer afwisseling toch de voor
keur verdient. Het bovenstaande laat 
zien dat wie meer variatie in het werk 
wil, soms eerst allerlei weerstanden 
moet overwinnen, Hoe een bedrijf het 
werk zó kan inrichten dat kortcyclisch, 
monotoon werk vermeden wordt en de 
mensen meer plezier erin hebben, is dan 
ook niet een-twee-drie verteld, We ge
ven tot slot nog een samenvatting van 
de belangrijkste punten voor preventie, 
de 6 W's: 

• Werkfunctie Liefst zo veel mogelijk 
verschillende taken ge
spreid over de dag, een 
werkcyclus die zo lang 
mogelijk duurt en zo wei
nig mogelijk specialisti
sche, eenzijdige functies, 

• Werk- en Zorg voor regelmatig 
rusttijden pauzes tijdens het werk 

en houd de tijd dat het 
kortcyclische werk wordt 
uitgevoerd, beperkt, 

• Werkdruk Voorkom te veel structu
rele pieken in het werk. 

• Werkplek Zorg voor een ergono
misch optimale werkplek. 

• Werk- Zorg voor een omgeving 
omgeving met zo min mogelijk 

belastende factoren zoals 
trillingen, kou of stof. 

• Werkwijze Zorg ervoor dat de werk
zaamheden op de minst 
belastende manier wor
den uitgevoerd. Het gaat 
hierbij niet alleen om de 
manier waarop de han
delingen worden uitge
voerd, maar ook om het 
ontspannen van het 
lichaam. 



7. IK STA TE TRILLEN OP MIJN BENEN 
over TRILLEND EN STOTEND WERK 59 

Verschillende beroepen doen de beoefenaar regelmatig trillen en stoten. We doelen 
hier niet op de nachtwaker en de biljarter. We hebben het over beroepen waar het 
hele lichaam of delen ervan door gereedschap, machines of voertuigen trillingen en 
stoten te verwerken krijgen. Het is niet algemeen bekend dat dat niet gezond is. 
Daarom zullen we omtrent dit onderwerp meer helderheid proberen te scheppen. 

In sommige beroepen krijgt het hele li
chaam trillingen te verduren. Denk maar 
aan heftruckrijders en vrachtwagen
chauffeurs. Maar het werk van kraandrij
vers en scheepsbemanning veroorzaakt 
eveneens lichaamstrillingen. 
In andere beroepen trillen en stoten 
slechts de handen en armen: hand/arm
trillingen. Dat zijn alle beroepen waarin 
met trillend en stotend gereedschap ge
werkt wordt. Denk maar aan de straat
maker met zijn pneumatische stamper. 
Maar ook het werken met ander pneu
matisch gereedschap, of met een ket
tingzaag, slagbeitel, slagmoersleutel of 
haakse slijpmachine veroorzaken hand/ 
armtrillingen. 

" I K :".'•*• IL • •^• :Lt r : •>!• " A I M f K E M f M F, 

Is dat dan zo slecht? 
Trillen en stoten tijdens het werk moet 
zoveel mogelijk beperkt worden. 
Hand/arm-trillingen zijn slecht voor de 
zenuwen, bloedvaten en gewrichten van 
hand en arm. Deze trillingen leiden tot 
verlies van kracht, tintelende vingers en 
ook blijvende beschadiging van bloedva
ten. Dat leidt tot 'witte vingers': aanval
len van gevoelloosheid in de vingers 
vooral na het werk. 
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NAAK IS EEH '=>LEC«TE VERKHo-ir 

Gewrichtsklachten in handen, polsen, el
lebogen, nek, schouders en rug ontstaan 
niet alléén door trillingen tijdens het 
werk: vaak zijn een slechte werkhouding 
en te zwaar werk mede-boosdoeners. 

Werk waarbij het hele lichaam blootstaat 
aan trillingen kan al bij lage trillingsni
veaus nadelige gevolgen hebben voor de 
gezondheid. Bij langdurige blootstelling 
kunnen de trillingen die in een perso
nenauto optreden, al leiden tot rugklach
ten door schade aan de wervelkolom. Er 
zijn aanwijzingen dat ook de maag eron
der lijdt. 

Sommigen merken al binnen een jaar de 
nadelige gezondheidseffecten van tril
lend en stotend werk. Bij anderen blijkt 
zoiets pas na jaren. Herstel is dan meest
al niet meer mogelijk. Velen blijven - on
danks klachten - nog jaren trillend en 
stotend doorwerken. 

.. RANS. C# w m t S'(NGEBS 

WEINIG NORMEN 

In hoofdstuk 6 "Fysische factoren" van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt 
niet erg diep ingegaan op trillingen. Wel 
wordt vermeld dat vooral jongeren niet 
blootgesteld mogen worden aan schade
lijke trillingen. 

Er zijn twee relevante internationale ISO-
normen. Aan de hand van de ISO-5349 
norm is het mogelijk hand/armtrillingen te 
meten en de kans op witte vingers te 
beoordelen. Zo zal na tien jaar 10 pro
cent van de mensen die met een trilver-
snelling van 3 m/s^ werken, witte vingers 
hebben. Dertig procent van de mensen 
die dergelijk werk twintig jaar doen, heb
ben die kwaal. 



De ISO-2631 norm geeft een comfortgrens, 
een vermoeidheidsgrens en een blootstel-
lingsgrens aan. Voor de beoordeling van 
trillingen op het werk gebruikt men in het 
algemeen de vermoeidheidgrens. Over
schrijding van een van die grenzen bete
kent niet alleen een grote kans op gezond
heidsklachten, maar ook op ongelukken. 

Een Amerikaanse richüijn stelt voor, de 
werktijd met trillend/stotend gereed
schap te laten afhangen van het trillings
niveau. Het komt erop neer dat 'klassiek 
zwaar stotend gereedschap' (trilversnel-
ling boven 12 m/s') niet gebruikt moet 
worden, We moeten het zoeken in alter
natieve technieken, of als het echt niet 
anders kan, in het kortdurend gebruiken 
van modern af geveerd gereedschap. 
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WERK NIET T E LAKG M E T TR1U.EHD /SlOTEMO 
GETIEEDSCHAP. 

TRILLINGEN BEPERKEN 

Het gaat erom de mens zo weinig mo
gelijk aan ongezonde trillingen bloot te 
stellen. Niet alleen de intensiteit van tril
lingen moet zo laag mogelijk zijn, ook 
de tijd dat mensen eraan blootstaan 
moet zo kort mogelijk zijn. Dat kan door 
werk anders te organiseren. 

Minder tril- en stootwerk 
Vaak is trillend werk gewoon overbodig: 
door een fabriekshal beter in te delen 
kan soms veel heftruckwerk vervallen. 
En door beton en metaal nauwkeuriger 
te gieten is minder (trillend en stotend) 
nabewerken nodig. 

IN Di HOUDGREEP 
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Andere produktiemethoden 
Daarmee kunnen trillingen soms hele
maal verdwijnen: bijvoorbeeld koppen 
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E t N VOoR&EELD VAN « E T 
1ÎOLEREN VAN T^ILLINGEri 

AfGEVEEROE O^BINE 

van betonpalen kraken in plaats van 
(pneumatisch) breken. 

Isolatie 
Een breekhamer op een hydraulische 
kraan levert een goede trilisolatie. Af
standsbediening, automatisering en het 
inzetten van robots zijn andere tril-isola-
tiemogelijkheden. 

Afveren 
Chauffeurs en kraandrijvers zijn te hel
pen met (lucht) geveerde stoelen en cabi
nes. Maar, vering alléén is niet voldoen
de. Een goede stoel is ook in hoogte 
verstelbaar, voor- en achterwaarts instel
baar èn instelbaar op het gewicht van de 
chauffeur. Ook gereedschap kan afge-
veerd worden, vooral de handvatten. 
Handschoenen moeten voorkomen dat 
de handen koud worden. Kou verergert 
namelijk de schadelijke werking van de 
trillingen. Voor trillingarm transport is 
een vlakke, egale vloer - liefst zonder 
drempels - van belang. Rijden op een 
vlakke vloer geeft namelijk minder trillin
gen voor de bestuurder dan een vloer 
met een ongelijkmatig oppervlak. Het 
lijkt dus een goed advies om alle vloeren 
te egaliseren en drempels weg te halen, 
tenminste,., zolang dat maar niet betekent 
dat het werktempo en de werkdruk wor
den opgevoerd! Want dan moet de hef-
truckrijder harder en onrustiger gaan rij
den. Dat geeft weer meer trillingen, 
waardoor de gezondheidsklachten en on
gevalsrisico's juist weer toenemen. 

Organisatie 
Een vermindering van de oorzaak van 
trillen en stoten mag er dus niet toe lei
den dat mensen daarna langer aan tril-



lingen worden blootgesteld of in hoger 
tempo moeten werken. Het gaat er juist 
om mensen zo weinig mogelijk aan be
lastende trillingen bloot te stellen. Helaas 
kunnen trillingen in veel gevallen niet 
tot een onschadelijk niveau worden te
ruggebracht. Het zoveel mogelijk weg
nemen van de oorzaken van trillingen 
en het nemen van maatregelen zoals het 
installeren van ergonomisch verantwoor
de, geveerde stoelen, voldoet dus niet 
altijd. Beperking van de blootstellings
duur is dan de enige mogelijkheid om 
het risico van gezondheidsschade verder 
in te dammen. Bijvoorbeeld liefst niet 
meer dan drie uur per dag op een hef
truck. Door roulatie van taken kunnen 
we dit bereiken. De heftruckrijder krijgt 
dan na drie uur rijden de rest van de 
dag ander werk dat de rug niet zwaar 
belast. Op die manier staat hij minder 
uren bloot aan trillingen. 
Een koude omgeving en koud gereed
schap moeten vermeden worden: trillin
gen hebben dan nóg sneller nadelige ef
fecten. 
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Dit zijn voorbeelden van onderwerpen 
die thuishoren bij de instructie en trai
ning van mensen die hiermee te maken 
hebben, zoals bij een cursus heftruckrij-
den of kraandrijven, TNO Arbeid kan 
deze instructie ondersteunen met onder 
andere affiches in kleur (zie de - ver
kleinde - voorbeelden hiernaast). 
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8 . VEEL VUILTJES A A N DE LUCHT 

over GEVAARLIJKE STOFFEN 65 

Wie werkt, gebruikt bewust of onbewust chemische produkten. Als je er te veel van 
binnen krijgt, kun je ziek worden. Dat gebeurt jaarlijks bij veel mensen: allergieën, 
acute vergiftiging, metaaldampkoorts, asbestose, chroompitten, hersenschade. 
In dit hoofdstuk geven we aan wat chemische stoffen zijn, wanneer ze gevaarlijk zijn 
en wat voor klachten ze kunnen veroorzaken. En natuurlijk: hoe voorkomt u dat het 
zo ver komt? 

Voor het optreden van gezondheidsschade 
moet de gevaarlijke stof eerst met ons li
chaam in contact komen: inademen, 
aanraken of inslikken. 
De mate van schadelijkheid, dosis, fre
quentie en tijdsduur van zo'n contact be
palen vooral de kans op gezondheids
schade. Daarnaast spelen nog andere 
factoren een rol: worden er meerdere 
stoffen tegelijk gebruikt? Zijn er nog an
dere omstandigheden die de gezondheid 
belasten? (Klimaat, werkdruk, straling, fy
siek zware arbeid, lawaai.) 

V^M:^ 

CONTACT « E T GEYAABL'itE ï>ToFTEH -

Schadelijkheid 
De schadelijkheid (of giftigheid) van een 
stof geeft aan hoe gemakkelijk de stof de 
gezondheid kan verpesten. De schadelijk
heid wordt getest met proefdieren. Via 
inslikken, de huid of inademing wordt de 
stof toegediend. Vervolgens wordt geke
ken bij welke hoeveelheid van de stof er 
schade optreedt. Dat wordt uitgedrukt in 
getallen. Hoe minder er van de stof no
dig is om schade te veroorzaken hoe 
schadelijker de stof is. Op grond van die 
schadelijkheid worden er symbolen 
(bladzijde 76) toegekend aan stoffen 
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Dosis 
De dosis betekent de hoeveelheid die van 
een stof in het lichaam wordt opgeno
men. Dat kan via inademing, inslikken of 
door de huid. Bij het inslikken van stoffen 
is de dosis direct bekend. Bij inademing 
wordt de dosis bepaald door de concen
tratie (hoeveelheid) van de stof in de 
lucht en de tijdsduur van de blootstelling. 
Bij inademing of bij opname door de huid 
is ook de mate van inspanning van in
vloed op het risico dat iemand loopt. 
Veel stoffen zijn pas na opname van een 
grote hoeveelheid schadelijk voor de ge
zondheid. Maar, sommige stoffen zijn al 
bij een lage dosis giftig. Wie één grote 
dosis verf-oplosmiddel inademt, zal zich 
meteen onwel voelen. Maar wie jarenlang 
een lage concentratie van dezelfde stof 
inademt, ondervindt daar mogelijk pas na 
jaren de schade van. 

GEVOLGEN VAN 
ONGEWENSTE CONTACTEN 

Gezondheidsklachten kunnen zich al tij
dens of kort na het contact met gevaar
lijke stoffen openbaren: de zogenaamde 
onmiddellijke of acute effecten. Klachten 
kunnen ook pas na maanden of jaren 
blootstelling (vaak heel geleidelijk) ont
staan. Dat zijn effecten op termijn, de 
zogenaamde chronische effecten. 
Acute effecten treden meestal op nadat 
onbedoeld en onverwacht een grote 
hoeveelheid gevaarlijke stof ontsnapt. 
Chronische effecten ontstaan nadat ie
mand regelmatig in contact komt met 
kleine of grote hoeveelheden schadelijke 
stof. 
Wat kan ons lichaam verwachten van 
contact met een gevaarlijke stof? 



Irritatie: acuut en chronisch 
Prikkeling van huid, ogen of slijmvliezen 
van luchtwegen is vaak het eerste effect 
dat merkbaar is. Stof en dampen van ve-
leriei samenstelling kunnen de oorzaak 
zijn. Wanneer er langdurig of herhaalde
lijk irriterende stoffen op de huid komen, 
kan de huid ontstoken raken. 

Verstikking: acuut 
'Ademhalingsvergiften' belemmeren de 
opname of het transport van zuurstof, of 
het gebruik van zuurstof in de weefsels. 
Verstikking komt nogal eens voor in ge
sloten ruimten zoals tanks en putten. 
Daar kan zelfs een onschadelijk gas de 
boosdoener zijn (stikstof, koolzuur) 
doordat het de zuurstof verdrijft. 
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WEET WAT JE STRAKS 
INADEMT 

Bedwelming: acuut 
Bedwelming kan bijvoorbeeld optreden 
door inademing van grote hoeveelheden 
organisch oplosmiddel. 

Effecten op organen: 

acuut en chronisch 
Veel soorten stoffen kunnen lever- (bij
voorbeeld chloroform, tetrachloorkool-
stof, dioxinen) en nierschade (bijvoor
beeld kwik, cadmium) veroorzaken. 
Doordat ze zorgen voor de omzetting en 
uitscheiding van veel chemicaliën kan 
de dosis hoog oplopen. Door inademing 
van chloor bevattende oplosmiddelen 
kan het hartritme verstoord raken. Op
losmiddelen, veel bestrijdingsmiddelen 
en sommige metalen (lood, aluminium) 
kunnen het zenuwstelsel beschadigen. 
Zowel de hersenen als zenuwen in ar
men en benen kunnen daaronder lijden. 
Een kleine groep stoffen heeft negatieve 
gevolgen voor het afweersysteem. 

' ikWiLHOfi l 
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de onzichtbare 
moordenaar 
Asbest moordt. In ( arages. 
in de hoven, in de bouw, ii 

tunnels, op verkeers
pleinen. Jaarlijks vollen er 
in ons lond tussen de 500 

en 1500 doden aan de 
liekte die v/e liever niet 

hordop noemen. Bij deze 
mensen kwamen ooit 
veieltjes osbest in de 

bloedbaan terecht. 

A^ftEs,T IS H o Q S T E E D « ) 
Z£BR OMSTREDEN STOF . 
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Allergie: acuut en chronisch 
Als je allergisch bent voor een stof, heb je 
bij contact met al een kleine hoeveelheid 
van die stof klachten die een gezond ie
mand niet krijgt. Veel voorkomende klach
ten: niezen, benauwdheid, rode ogen, 
huidklachten. In ernstiger gevallen wordt 
het hele lichaam erbij betrokken: spierpijn, 
hoofdpijn, duizeligheid, bewusteloosheid. 
Die verschijnselen kunnen al optreden na
dat je enkele dagen met een stof hebt ge
werkt, maar het kan ook jaren duren voor
dat allergie de kop op steekt. 

Kanker: chronisch 
Roet en oliedeeltjes kunnen huidkanker ver
oorzaken. Asbest, teer, houtstof, benzeen en 
vinylchloride staan in verband met andere 
kankervormen. We noemen deze stoffen 
carcinogeen. Pas vele jaren na blootstelling 
aan de betreffende stoffen, openbaart de 
ziekte zich, ledere werkgever heeft de plicht 
om kankerverwekkende stoffen in het be
drijf te inventariseren en te registreren. 

Effecten op voortplanting: chronisch 
Sommige stoffen hebben een ongunstig 
effect op de voortplanting. Ze beschadi
gen eicellen of zaadcellen, zodat afwij
kingen bij toekomstige kinderen kunnen 
optreden. Ook kunnen ze ongeboren 
kinderen in de baarmoeder aantasten. 

Gevaarlijke stoffen bedreigen niet alleen 
de lichamelijke gezondheid. Stank, hin
der, angst en stress rond de omgang met 
gevaarlijke stoffen doet ons - en daar
door ook ons werk - net zozeer lijden. 



ZWEVENDE STOFDEELTJES 

Bij inademen van gevaarlijke stoffen 
denken we allereerst aan gassen en 
dampen. Maar ook zwevende stofdeeltjes 
(aerosolen) worden ingeademd en zijn 
daardoor gevaarlijk of hinderlijk. De tril-
haartjes in neus en luchtpijp houden 
stofdeeltjes kleiner dan vijf micrometer 
niet tegen. Die komen in de longen en 
beschadigen deze, of de deeltjes komen 
via de longen in het bloed. Om welke 
soorten stof gaat het? 

• Reactief stof Dat zijn stofdeeltjes die 
chemische reacties aangaan met je 
lichaam. Welke schade er precies ont
staat, is afhankelijk van de fysische of 
chemische samenstelling van het stof 
Kwartsstof en asbest zijn voorbeelden 
van reactief stof, 

• Hinderlijk stof Dat is stof dat weliswaar 
geen reactie aangaat met het lichaam, 
maar dat bij regelmatige blootstelling 
wel gezondheidsklachten kan veroorza
ken. Bijvoorbeeld gipsstof, cement, 
meel en huisstof. Je gaat ervan hoesten 
en je ziet er soms slechter door, 

• Allergie opwekkend stof Voor sommige 
soorten stof (zowel reactief als hinder
lijk) kun je bij langdurige blootstelling 
een allergie ontwikkelen. 

GEVAARLIJKE STOFFEN EN 
DE WET 

Sinds 1986 kent Nederiand de Wet Milieu
gevaarlijke stoffen. Deze wet geeft regels 
voor omgang met gevaarlijke stoffen ter 
bescherming van mens en milieu. (In alle 
EG-landen gelden deze regels.) Zo moeten 
nieuwe chemische produkten gemeld wor
den met controleerbare gegevens over de 
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VETTEL'iK VEKPUCMT •• 
ETH<ET H\ET SvweoLEH 
EH R-ZIMHEH C'ï^'SlCo') 
EM 's - 'Z iHHEH (^SAFETY") 

risico's erbij. Ook een etiket is vereist 
waarop de risico's van die stof met aanbe
velingen voor veilig gebruik staan. Boven
dien moet de producent zorgen voor een 
verpakking volgens voorschriften èn voor 
een veiligheids-informatieblad, Zo'n veilig-
heids-informatieblad moet volgens bepaal
de regels zijn opgesteld. Deze regels staan 
in het Veiligheidsinformatiebladenbesluit, 

De Wet Milieubeheer geeft onder andere 
voorschriften over de opslag van brand
bare stoffen. Daarnaast is er een Bestrij
dingsmiddelenwet en een wet over het 
Vervoer van Gevaarlijke stoffen. 

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, 
hoofdstuk 4 staan aparte regels voor het 
werken met gevaarlijke en schadelijke 
stoffen. Bijvoorbeeld voorschriften voor 
het werken met kankerverwekkende stof
fen en processen. 

rKi l : ,FR -EiTiKEl F *. E{ *Eh r i s v t PP." f Kr 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN 
GEVEN MEER DUIDELIJKHEID 

Het nieuwe Arbeidsomstandighedenbe
sluit geeft niet in elke situatie de ge
wenste duidelijkheid. Wel worden er voor 
een aantal stoffen specifieke regels gege
ven. Zo geldt er een verbod op het ge
bruiken en in voorraad houden van alle 
soorten asbest (blauw, bruin, wit). Ook 
geldt er een benzeenverbod. Ondanks al 
deze regels zullen toch nog vele vragen 
blijven bestaan. 



MAC-WAARDEN: GEEN 
GARANTIES 
Voor ongeveer 750 stoffen zijn Maxi
maal Aanvaarde Concentraties vastge
steld. Deze MAC-waarden geven aan 
welke concentratie van een stof in de 
lucht aanwezig mag zijn zonder dat de 
gezondheid daarvan schade ondervindt. 
Maar let op: deze MAC-waarden gaan uit 
van de gemiddelde, gezonde volwassene 
en gelden slechts voor één chemische 
stof. Dus niét bij blootstelling aan meer 
dan één chemische stof tegelijk. Dat be
tekent dat waar meerdere gevaarlijke 
stoffen in de lucht zijn, er nog geen ga
rantie voor 'veilig' is als de concentratie 
van elke stof afzonderlijk beneden de 
MAC-waarde voor die stof blijft. 
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•WELKE OoKCEti nïAT-lE IS. NOG T 0 E U V \ T 6 I » I M 2 ? 

Niet bij extreem werk 
MAC-waarden gelden evenmin bij extre
me werkomstandigheden die het li
chaam meer dan normaal belasten: 
zwaar werk, of werk in hitte of kou. Ook 
voor werk in voicontinu-ploegendiensten 
gelden MAC-waarden niet zondermeer. 
Zulk werk verstoort namelijk het bio
ritme, waardoor het lichaam gevoeliger 
kan worden voor schadelijke stoffen. Bij 
de MAC-bepaling wordt alleen gelet op 
opname van stoffen via inademen. Maar 
sommige stoffen gaan ook door de huid. 

Omlaag die concentratie! 
Al met al wordt het duidelijk dat het vol
doen aan MAC-waarden géén garantie is 
dat er geen gezondheidsrisico bestaat ! De 
enige garantie voor géén gezondheidsscha
de is géén blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. De concentratie van stoffen moet 
daarom gewoon zo laag mogelijk blijven, 
in elk geval beneden de MAC-waarde. 
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Nog even dit: de meeste MAC-waarden 
gelden als gemiddelde over een 8-urige 
werkdag. Van veel stoffen mag de MAC 
gedurende maximaal 15 minuten tot het 
dubbele overschreden worden zonder dat 
daarbij extra risico ontstaat. Dan moet 
daarop wel een periode volgen waarin de 
concentratie ver beneden die MAC-waar
de blijft. Voor snel werkende giftige stof
fen geldt dit niet: de concentratie hiervan 
mag nooit boven de plafondwaarde ko
men, In de MAC-lijst staat dit aangegeven 
met een 'C' (van 'ceiling', dat is 'plafond'). 
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Veranderli jke MAC-l i jst 
Deze lijst van MAC-waarden (hiernaast) 
verandert soms snel. Want nieuwe gege
vens over stoffen leveren steeds andere 
- meestal lagere - MAC-waarden op. 
Het Arbo-jaarboek (zie de literatuurlijst) 
bevat elk jaar een bijgewerkte lijst MAC-
waarden waaraan nog andere, vaak inter
nationale, gegevens zijn toegevoegd. Het 
Chemiekaartenboek (zie de literatuurlijst) 
bevat gegevens over mim 1000 toxische 
stoffen plus kernachtige richtlijnen voor 
het veilig werken met schadelijke stoffen. 

MAATREGELEN: 
ARBEIDSHYGIËNE 

Waar met gevaarlijke stoffen wordt ge
werkt, bestaan altijd gezondheidsrisico's. 
Vanaf medio 1994 is de werkgever wet
telijk verplicht om alle risico's te inventa
riseren en te evalueren. Een deskundige 
dienst moet dat uiteindelijk controleren. 
Deze gegevens over de risico's van ge
vaarlijke stoffen moeten steeds opnieuw 
opgezocht en doorgegeven worden zodra 
een proces of installatie verandert. Dan 
veranderen immers ook meestal de ge-



bruikte stoffen of verandert de kans op 
contact met die stoffen. Dat kan nieuwe 
risico's opleveren, die dus eerst op een 
rijtje moeten worden gezet. Als de risico's 
geïnventariseerd en geëvalueerd zijn, 
wordt er overgegaan tot het doeltreffend 
beheersen ervan. Een beheersingsmaatre
gel is volgens de wet doeltreffend wan
neer de blootstelling zodanig wordt inge
perkt dat werknemers geen hinder of 
gezondheidsschade ondervinden. 
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Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt: 
éérst bestrijden aan de bron, oftewel: gif 
bij de wortel uitroeien. Vóórdat je mensen 
gaat inpakken met beschermingsmidde
len, moet je dus éérst andere mogelijkhe
den uitproberen. Zo ontstaat de zoge
naamde arbeidshygiënische strategie, ook 
wel maatregelenstrategie genoemd. Die 
bestaat uit vier niveaus. Steeds geldt het 
redelijkerwijsprincipe: de werkgever is 
niet gehouden aan het onmogelijke. In 
geval van grote economische en techni
sche belemmeringen mag hij uitwijken 
naar een lager maatregelniveau. We be
handelen nu de vier maatregelniveaus 
van de arbeidshygiënische strategie: 

Eerste niveau: 
beperking van de uitstoot 
Allereerst moet de werkgever maatrege
len treffen om de hoeveelheid gevaarlij
ke stof die vrijkomt te beperken. Dat 
kan door bestrijding aan de bron. Bij
voorbeeld door: 
• Vervangen van een stof door een 

andere stof met een lager risico. 
• Toepassen van schonere technologie. 
• Toepassen van andere produktie

methoden of -processen. 
• Wijzigen van de werkmethoden. 
• Verminderen van de hoeveelheid. 
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Een andere mogelijkheid om de uitstoot 
te beperken is het afschermen van de 
bron van de mens. Bijvoorbeeld door: 
• Gebruik van gesloten systemen. 
• Open containers en vaten voorzien 

van deksels. 

Alleen als maatregelen aan de bron niet 
doeltreffend zijn en/of redelijkerwijs niet 
kunnen worden geëist, mag worden uit
geweken naar: 

^.. €r 
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Tweede niveau: 
afzuiging van gassen en dampen 
Het gaat hierbij om het afvoeren van 
verontreinigde lucht en het gelijktijdig 
aanvoeren van niet-verontreinigde lucht. 
Afzuiging aan de bron is effectiever dan 
afzuiging in de hele ruimte. Bij dit laat
ste zit de mens tussen giftige bron en af
zuiging in, en komt zodoende toch in 
contact met het gif. Verder moet de 
luchtreserve in de ruimte zó groot zijn 
dat bij vrijkomen van giftige damp of gas 
nog genoeg 'gezonde' lucht overblijft. 
Ventilatie verlaagt de concentratie van 
eventueel aanwezige schadelijke dam
pen. 

Derde niveau: 
afscherming van de mens 
Mensen kun je beschermen tegen te veel 
contact met toxische stoffen door orga
nisatorische maatregelen zoals het be
perken van de duur dat werknemers 
worden blootgesteld: bijvoorbeeld door 
taakroulatie. Ook kun je het aantal bloot
gestelde personen verminderen door 
scheidingswanden te plaatsen. Ook zijn 
technische maatregelen mogelijk, zoals 
cabines, meet- en regelkamers. 



Vierde niveau: 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
Alleen als de voorgaande maatregelen 
niet doeltreffend zijn en/of redelijkerwijs 
niet kunnen worden geëist, mogen de 
persoonlijke beschermingsmiddelen uit de 
kast komen. Er zijn produkten om huid, 
ogen en ademhalingswegen te bescher
men tegen gevaarlijke stoffen. Ze dienen 
in principe slechts als tijdelijke oplossing. 
Deskundig advies voorkomt missers. 
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MINDER GEVAARLIJKE 
WERKORGANISATIE 

Naast de vier maatregelniveaus kan de 
wijze van omgaan met gevaarlijke stof
fen verbeteren door het aanbrengen van 
(vaak kleine) veranderingen in de werk
organisatie: 
• Alleen produkten met duidelijke etiket

ten kopen. 
• Vraag van elk gevaarlijk produkt een 

veiligheids-informatieblad aan de leve
rancier. Hij is namelijk verplicht deze 
te leveren. 

• Inkopen in liefst kleine verpakkingen, 
en de voorraad tot het noodzakelijke 
beperken. 

• Zorgen voor werkvoorschriften over 
opslag, transport en gebruik van de 
stoffen. 

• Zorgen voor werkvoorschriften over de 
afvoer van gevaarlijk afval. 

• Ordelijk en net werk mogelijk maken 
in een overzichtelijke werkplek. (Dit 
kan ongevallen voorkomen, maar 
tevens de blootstelling beperken.) 

Persoonlijke hygiëne 
Uiteraard blijft ook de persoonlijke hygië
ne belangrijk om de gezondheid te be
schermen. Waar met toxische stoffen wordt 
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gewerkt, is eten, drinken en roken sterk af 
te raden. Daarnaast blijft regelmatig han
den wassen de meest praktische tip. 

Voorlichting en instructie: altijd nodig 
Werknemers die met gevaarlijke stoffen 
in contact komen, moeten allereerst die 
stoffen kennen en ook de risico's van het 
werken ermee. Daarom is het ook lo
gisch dat alle stoffen herkenbaar geëti
ketteerd moeten zijn, en dat bij gevaar
lijke produkten en processen de risico's 
en preventiemaatregelen vermeld moe
ten worden. Verder moeten gebruik en 
doel van beschermingsmiddelen duide
lijk gemaakt worden, evenals de handel
wijze bij acute vergiftiging. 

L i c h t o n t v l aiTLhart I 
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Bedrijfshulpverlening en 
medische controle 
Waar met gevaarlijke stoffen gewerkt 
wordt, moet iedereen op ongelukken 
daarmee voorbereid zijn. Dat betekent dat 
er niet alleen bedrijshulpverleners moeten 
zijn, maar ook het juiste materiaal en een 
bedrijfsnoodplan. 

^ ' - Bijtend 

Schadelijk 
Irriterend 

Mill euctevû .3 r 1 i j >-

Eigenlijk zou iedereen die regelmatig met 
gevaarlijke stoffen werkt, af en toe bij 
een arts langs moeten gaan. Dan kunnen 
beginnende kwaaltjes en klachten, maar 
ook individuele overgevoeligheid op tijd 
ontdekt worden. Arbodiensten kunnen 
zulk periodiek arbeidsgezondheidskun-
dig onderzoek uitvoeren. 
En komt iemand zelf met klachten of 
ziekteverschijnselen, dan betekent dat niet 
dat die collega een zeurkous of aansteller 
is, nee, deze geeft een duidelijk signaal 
dat er mogelijk inderdaad iets mis is. 

r>E BEKEHPE SYMfeoLEN , ONAMSÊAAR 
e>ü INSTRUCTIE EN VOoeLlCHTlliG . 
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9. ONDER SPANNING 
over ELEKTRICITEIT 77 

Voor bijna elke klus bestaat wel elektrisch handgereedschap of een grotere installatie 
die ook elektriciteit als energiebron heeft. Het lijkt of iedereen er zó mee aan de slag 
kan. juist dat nu, is riskant: vooral de minder ervaren gebruiker blijkt onvoldoende 
bewust van de ingeblikte krachten en gevaren van elektriciteit. Dat leidt ieder j a a r 
opnieuw helaas tot vaak dodelijke ongelukken, vijfmaal meer bij 'leken' dan bij elek-
tromonteurs. 

Elk jaar opnieuw leiden bedrijfsongeval
len met elektriciteit tot ernstige brand
wonden en zelfs doden. Oorzaken zijn: 
ondeskundig handelen, slecht onderhou
den elektrisch handgereedschap, werken 
met beschadigd gereedschap, slecht on
derhouden installaties en slechte of ont
brekende aardverbindingen. 

KABELS EN STEKKERS 

Elektrische kabels hebben veel te lijden. 
Ze raken bekneld, schuren over een 
scherpe rand of een heet oppervlak, blij
ven ergens achter haken of er wordt 
overheen gereden. Ook komt een kabel 
onderweg nog wei eens een plas vloei
stof tegen, waarin de isolatielaag kan 
oplossen... 
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Ook stekkers verouderen en verslechte
ren in de praktijk door vallen en overre
den worden. Verder weet iedereen wel 
dat je niet aan een kabel moet trekken, 
maar altijd aan de stekker. Maar toch, 
hoe vaak gebeurt dat niet? Op den duur 
verandert een geïsoleerd energiekanaal 
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zo in een openliggend risico en glimt 
het onschuldig ogend koper je tegemoet. 

Velen zien vaak wel dat kabels en stek
kers niet meer helemaal safe zijn, maar 
werken er nog veel te lang mee door. 
Dat is jammer, want iedere minuut dat 
een beschadigde kabel of stekker in ge
bruik blijft, wordt het risico op kortslui
ting, een schok, brandwonden of smelten 
waardoor brand kan ontstaan, groter. 
Dan maar liever elke kabel, stekker maar 
ook contactdoos meteen (laten) vervan
gen, zonder zelf te improviseren. 

SYSTEMATISCH ONDERHOUD 

Elektrisch gereedschap en installaties 
hebben dus regelmatig onderhoud no
dig, anders gaan de kwaliteit en veilig
heid snel achteruit. Met periodieke con
troles door deskundigen blijft het risico 
beperkt. Aan hen moeten alle storingen 
en defecten gemeld worden. Buiten hen 
moet niemand gaan improviseren, zeker 
geen zekeringen repareren of vervangen 
door zwaardere zekeringen. Een zeke
ring vervangen, heeft pas zin als eerst de 
oorzaak van de kortsluiting is weggeno
men. Bij de controle hoort ook inspectie 
van de aarde-bedrading en de aardlek-
schakelaar. 

Daarnaast zou iedereen die met elek
trisch handgereedschap aan de slag gaat, 
vooraf steeds moeten controleren: 
• Is de stekker onbeschadigd? Zitten de 

draden nog goed vast? 
• Is de isolatiemantel van het snoer 

onbeschadigd? 
• Werkt de aan/uit-schakelaar nog goed? 

Stopt het apparaat meteen bij uitscha
kelen? 



• Is het gereedschap vrij van stof, olie of 
vocht? Loopt het apparaat niet meteen 
warm? 

Tot slot iets over aarden. Professioneel 
handgereedschap bestaat in twéé uitvoe
ringen: of alleen geschikt voor lage 
spanning (50 V wisselstroom of 120 V 
gelijkstroom) of dubbel geïsoleerd. Dat 
betekent dat het gereedschap zó ge
maakt is dat uitwendige metalen delen 
nooit onder spanning komen, ook niet 
bij een defect. Zulk gereedschap heeft 
een twee-aderig snoer, dus geen rand-
aarde. 

Elektrische apparaten worden veilig ge
bouwd, maar blijven dat alleen bij veilig 
gebruik en goed onderhoud en regelma
tige controles. Dan is elektriciteit een 
veilige energiebron die veel gemak 
brengt. Wel is het goed altijd bewust te 
blijven van de volgende risico's. 
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ONDER 'STROOM' STAAN 

Voor 't gemak splitsen we de gevaren 
van elektriciteit in drieën: 
1) Onder spanning staan. 
2) Brand en explosie. 
3) Elektromagnetische velden. 

Bij een elektrische schok, trekken de 
spieren zeer sterk samen, ze verkram
pen. Het hart kan stil staan, of de adem
haling stokt. De gevolgen van onder 
spanning staan, zijn steeds heel verschil
lend. Dat komt doordat daarbij meerde
re factoren een rol spelen, zoals: 
• stroomsterkte 
• wissel- of gelijkspanning 
• hoe lang de stroom door het lichaam 

gaat 
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• langs welke route de stroom door het 
lichaam gaat (langs het hart of niet) 

• vochtigheid, vloertype en temperatuur 
• sekse, gewicht en fitheid 

Stroomsterkte heeft de grootste invloed. 
Onze huid biedt slechts weinig weer
stand tegen stroom. Bij vrouwen treedt 
bij een stroom tussen de 7 en 14 mA al 
spierverkramping op: je kunt het voor
werp waarop spanning staat niet meer 
loslaten. Voor mannen ligt die grens tus
sen 10 en 20 mA. Sterkere stromen be
lemmeren de ademhaling en verkram
pen de hartspier. Het hart raakt dan in 
trilling en kan het bloed niet langer 
rondpompen. Bij zulk acuut levensge
vaar is alleen zeer snelle hulp nog red
dend. 
Hoe korter de tijd dat stroom door het li
chaam gaat, hoe sterker de stroom kan 
zijn zonder dat ernstige schade ontstaat. 
Hoe vochtiger de omgeving of het li
chaam, hoe lager de weerstand die een 
stroom ontmoet, dus hoe groter de kans 
op ongelukken. Het voltage speelt ook 
een rol: wisselspanning is al vanaf 50 Volt 
dodelijk, gelijkspanning vanaf 120 Volt, 

Krijgt iemand een elektrische schok, scha
kel dan altijd de stroom uit. Waarschuw 
ook altijd de dokter of EHBO-er, want al 
lijkt er niks aan de hand en voelt de geë-
lektrocuteerde zich snel weer goed, toch 
kan er inwendige verbranding of vergifti
ging zijn opgetreden. 

Daarnaast komen veel afgeleide onge
vallen voor. Want na een schok maak je 
rare sprongen. Zo vallen elk jaar heel 
wat mensen van een ladder, stoten zich 
of raken ergens beklemd nadat ze een 
elektrische opta ter kregen. De gevolgen 
daarvan zijn vaak ernstiger dan van de 
schok zelf. 



BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR 

Kortsluiting kan tot grote hitte leiden en 
daardoor brand veroorzaken. Een smelt-
veiligheid of automaat moet ervoor zor
gen dat installaties bij kortsluiting 'van
zelf' uitschakelen. 
Tussen spanningvoerende delen en 'de 
aarde' bestaat ook een voor de mens 
vaak gevaarlijke spanning. Daarom moet 
elke moderne elektrische installatie een 
aardlekschakelaar hebben. De norm 
NEN 1010 (tweede druk) stelt deze ver
plicht. 
Zodra het verschil tussen in- en uitgaande 
stroom boven een bepaalde grenswaarde 
komt, schakelt zo'n aardlekschakelaar dat 
deel van de installatie uit. Bij de op deze 
pagina afgebeelde aardlekschakelaar is 
die grenswaarde 0,03 Ampère. 
Oude installaties zonder die beveiliging 
kunnen lang en ongemerkt lekken: lek
stroom. Zo'n stroom ontwikkelt warmte 
en leidt daardoor makkelijk tot brand. 
Denk maar aan houten vloeren waarin 
elektrische leidingen liggen. 
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Elektrische vonken (bij in-/uitschakelen) 
laten een explosief damp/lucht-mengsel 
exploderen. Daarom gelden voor scha
kel- en verlichtingsonderdelen in ruim
ten met explosiegevaar speciale eisen (te 
vinden in NEN-norm 1010, zie pagina 82 
en verder). En bij werkzaamheden aan 
elektrische installaties in dergelijke ruim
ten gelden nog strengere eisen. 

Sluiten of verbreken van een stroom
kring kan tot een vlamboog leiden: er 
ontstaat zóveel hitte dat metaal smelt of 
zelfs verdampt. Elektrisch lassen is daar
op gebaseerd. Maar bij grote spannings
verschillen is de vlamboog zeer krachtig, 
denk maar aan een bliksem. Wie dan te 
dichtbij is, loopt grote kans op brand-
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wonden, terwijl kleren en omringende 
voorwerpen vlam kunnen vatten. 
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ELEKTROMAGNETISCHE 
VELDEN 

Elektromagnetische velden kunnen ris
kant zijn voor de mens. De effecten zijn 
nog onvoldoende bekend. Meer onder
zoek is nodig. Er wordt wel gezegd dat 
mensen die regelmatig in zo'n veld ver
toeven, last kunnen krijgen van: 
• hoofdpijn 
• misselijkheid 
• vermoeidheid 
• verslechtering sexleven 

De maximale spanning binnen Neder
land is 380,000 Vok, Wie een hele dag in 
het magnetische veld van déze spanning 
werkt, loopt slechts kleine kans de ge
noemde klachten te krijgen, Pas bij nog 
hogere spanning neemt die kans toe. 
Zulke hoogfrequente velden treden op 
bij radarinstallaties en bij radio- en tele-
visie-zendapparatuur. Zolang ieder zich 
aan de aangegeven veiligheidsafstanden 
houdt, kan er niets fout gaan. 

EEN STROOM VAN REGELS 

In hoofdstuk 3 van het Arbeidsomstan
dighedenbesluit wordt ingegaan op elek
trische installaties. NEN-normen (van het 
Nederlands Normalisatie-instituut te 
Delft, zie adreslijst) geven echter meer 
praktische informatie. 
Vaak worden voor één machine meerde
re apparaten gekoppeld, zogenaamde 
samenbouw. De elektrische veiligheid 
luistert dan zeer nauw, daar zijn deskun-



digen bij nodig. Deze werken bijvoor
beeld volgens de eisen uit NEN-1010: 
veiligheidsbepalingen voor laagspan
ningsinstallaties. 
Sommige situaties zijn zó gecompliceerd 
dat extra veiligheidsmaatregelen nodig 
zijn. Bijvoorbeeld rond installaties van 
elektriciteitsmaatschappijen. NEN-normen 
gaan dan niet ver genoeg, bedrijfsvoor
schriften zijn dan nodig. Deze per bedrijf 
opgestelde maatregelen moeten ten min
ste zo streng zijn als die uit het Arbo
besluit. 

NEN 3140 brengt de bevoegdheidsregeling 
aan de orde: de hoogst verantwoordelijke 
voor de arbeidsomstandigheden binnen 
een bedrijf moet een aantal personen de 
bevoegdheden toekennen tot het (laten) 
uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. 
Ook aan het opleidingsniveau van de 
aangewezen personen wordt eisen ge
steld. 
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HET KAN VEILIG 

Uit het feit dat al die NEN-bladen bol 
staan van gedetailleerde maatregelen 
blijkt het al: werken aan elektrische in
stallaties is specialistenwerk. Van een 
elektromonteur mag je verwachten dat 
deze óf alle benodigde maatregelen 
kent, óf weet waar deze te vinden zijn. 

Hier volgen tot slot enkele algemeen 
geldende regelen der elektrische kunst 
die ook voor niet-specialisten begrijpe
lijk zijn: 

• Handgereedschap voor 220 V mag al
léén gebruikt worden als dat dubbel 
geïsoleerd is. 
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' 50 V is voor de mens ongevaarlijk. 
Daarom mag handgereedschap tot 50 V 
altijd gebruikt worden, behalve daar 
waar explosiegevaar bestaat. 
Elektrische installaties moeten deskun
dig onderhouden worden en beveili
gingen hebben. 
Bij werkzaamheden aan elektrische 
installaties moet nadat de spanning is 
uitgeschakeld en de installatie met een 
slot geblokkeerd is, nog gecontroleerd 
worden of de spanning inderdaad nul 
is. 
Ongewild inschakelen mag niet moge
lijk zijn. 
Wie aan een elektrische installatie gaat 
werken, moet deze eventueel eerst 
aarden, zichzelf isoleren (rubber vloer
mat) èn natuurlijk geïsoleerd gereed
schap gebruiken. 



10. EEN STRALEND TIJDPERK 

over IONISERENDE STRALING 85 

Wat is straling? Het meest opvallende voorbeeld van straling is zichtbaar licht. We 
zien (gekleurd) licht zodra lichtstralen een (gekleurd) oppervlak raken. En daarmee 
vormen lichtstralen meteen een uitzondering: alle andere vormen van straling zijn 
niet zichtbaar, en juist daarover gaan dit en ook het volgende hoofdstuk. We hebben 
het dan over onzichtbare elektromagnetische golven die met de snelheid van het licht 
kris-kras door onze omgeving zoeven. 

Wanneer straling met een voorwerp of le
vend wezen in aanraking komt, kunnen 
grofweg drie verschijnselen optreden: 
• De stralen worden teruggekaatst. 
• De stralen gaan er dwars doorheen. 
• De stralen blijven er in 'hangen' (ab

sorptie). 

Dat kan probleemloos zijn, maar het kan 
ook fout gaan. 

Negatieve stralingseffecten 
Straling is vaak riskant omdat straling 
overeenkomt met een bepaalde hoeveel
heid energie. En die energie kan te veel 
van het goede zijn voor ons lichaam, 
waardoor organen beschadigd raken, 
soms onherstelbaar. Andere negatieve 
effecten dan orgaanbeschadiging zijn bij
voorbeeld zonnebrand (te hoge dosis ul
traviolette straling), las-ogen, inbranding 
door laserstraling maar ook verblinding 
door licht. 

Positieve stralingseffecten 
Soms is stralingsenergie juist gewenst 
voor het lichaam: door absorptie van 
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Straling, bijvoorbeeld, ontstaat warmte in 
het lichaam. Denk maar aan de behaag
lijkheid van een lentezonnetje of de 
infraroodlamp. Ook vitamine-D-vorming 
in het lichaam is een gewenst effect. 

Frequenties 
Een bekende manier om straling in te 
delen, is naar de frequentie van de stra
ling. Hoe hoger de frequentie van een 
stralenbundel, hoe hoger ook de energie 
van die stralenbundel. 
(Notabene: Vaak wordt ook de golfleng
te van straling genoemd. De golflengte is 
de lichtsnelheid gedeeld door de stra-
1 ingsfrequentie.) 

•+E"r ELEi<T120,"A.A..3TSE'riSCH SaPECTRUM 

U L T R A V I O L E T 

(<ÜNTUE.NSTRALING 

• 
3AMMASTRALING 

Alle soorten straling gerangschikt naar 
frequentie levert het elektromagnetische 
spectrum (zie de figuur hieronder). 
Alle straling met een frequentie hoger 
dan of gelijk aan die van röntgenstraling, 
noemen we ioniserende straling. Dit 
type straling heeft voor ons de grootste 
risico's. Daarom bespreken we eerst de 
ioniserende straling, en in hoofdstuk 11 
de niet-ioniserende straling. 
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IONISERENDE STRALING 

Ioniserende straling kunnen we onder
verdelen in vier typen met elk andere ei
genschappen (zie de tabel hiernaast). 

Hoe groter het ioniserend vermogen van 
de straling, hoe groter de kans op schade. 
Zo is a-straling zolang het buiten ons li
chaam blijft ongevaarlijk. Het doordrin
gend vermogen in lucht is namelijk zeer 
klein. Onze kleren beschermen ons al 
voldoende. Maar eenmaal in het lichaam, 
is a-straling juist wel gevaarlijk: het ioni
serend vermogen is groot. Dat wil zeggen 
dat de kans dat in ons lichaam allerlei on
gewenste kettingreacties op gang komen, 
groot is. Tegen ß-straling beschermt 1 cm 
dik perspex of 1 mm dik aluminium ons. 
Zo moeten we ons voor elk van de vier ty
pen straling op een andere manier be
schermen. Over deze twee aspecten volgt 
later in dit hoofdstuk meer. 

Ioniserende straling altijd gevaarlijk? 
Ioniserende straling komt van de zon en 
uit de ruimte, de zogenoemde kosmische 
straling. En in de aardbodem zitten ra
dioactieve stoffen die ioniserende straling 
uitzenden. Straling is dus deels 'natuurlijk' 
en voor een groot deel ongevaarlijk. Zelfs 
zand, klei en graniet 'stralen een beetje'. 
Let op: ioniserende straling is niet hetzelf
de als radioactiviteit! 

We noemen een stof radioactief als die 
stof spontaan ioniserende stralen uit
zendt, denk maar aan uranium. Zo'n stof 
kan verplaatst worden, en neemt dan de 
straling met zich mee. Hoe doordringend 
en dus hoe gevaarlijk die straling is, 
hangt af van de hoeveelheid en het 
soort radioactieve stof. Radioactieve stof
fen zadelen ons met één probleem op: 
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je kunt ze nooit 'uit'zetten, de straling er
van neemt maar zeer langzaam af. We 
moeten ons daarom altijd tegen deze 
straling beschermen. 

Gelukkig kun je een röntgenapparaat 
wél uitschakelen. Röntgenstraling is een 
kunstmatige vorm van ioniserende stra
ling die de mens heel uitgekookt heeft 
leren toepassen: röntgendiagnostiek in 
ziekenhuizen en bij tandartsen, in brand
en rookmelders, in kerncentrales, labora
toria en ook bij wegenbouw en offsho
re-industrie. 

Zolang de mens goed van deze stra
lingsbronnen wordt afgeschermd, zijn de 
risico's van het gebruik van deze kunst
matige straling klein. 

VERBODEN Z O N E 

G E C O N T R O I - E E R O E . Z O N E 

RADIOACTIEF /»NATEKIAAL ? 
A L T O D A P A R T IH OUIDEL'JK A À N G E & E V E M 2 D H E S 

Gezondheidseffecten 
Wanneer zijn de risico's dan niet meer 
onschuldig? Ioniserende stralen die le
vend weefsel treffen, maken elektrisch 
geladen deeltjes los die dat weefsel kun
nen beschadigen. 

De effecten die dit oplevert, hangen af 
van: 
• De soort straling (zie de figuur op pagi

na 87). 
• De intensiteit van de straling. 
• De tijdsduur van de blootstelling. 
• De gevoeligheid van het getroffen 

weefsel. 

Bepaalde lichaamscellen zijn extra ge
voelig: beenmergcellen, die de bloedcel
len produceren, en de cellen die de bin-
nenbekleding van maag en darm 
vormen. 
Ook de ogen, huid, slijmvhezen en 
voortplantingsorganen zijn zeer gevoelig 
voor straling. 



Acute beschadiging 
Wanneer in één keer een grote stralings-
hoeveelheid een orgaan treft, kan dat een 
deel van dat orgaan vernietigen. De ef
fecten variëren van verbranding (als de 
huid is getroffen), het beenmergsyn-
droom (het beenmerg produceert dan 
geen bloedcellen meer, snelle beenmerg
transplantatie kan reddend zijn), tot een 
snelle dood door vernietiging van de 
darmwand. 

Geleidelijke beschadiging 
Wanneer iemand steeds aan een lage 
stralingsdosis blootstaat, kan dit na lan
ge tijd tot gezondheidsschade leiden. De 
kans op gezondheidsschade wordt gro
ter naarmate de totale hoeveelheid ont
vangen straling toeneemt. Het kan vele 
jaren duren voordat een ziekte zich 
openbaart. Denk maar aan leukemie 
(bloedkanker), tumoren (gezwellen), 
staar of aangeboren afwijkingen bij toe
komstige kinderen. 

«««Ct.".'" VM°„ïï|i«v ̂ . ; » M - ; 
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NORMEN, RICHTLIJNEN EN 
WETGEVING 

De toelaatbare stralingsdosis volgens de 
Nederlandse wet is gebaseerd op de 
aanbevelingen van een internationale 
commissie. Deze toelaatbare dosis ligt 
vast in het Besluit Stralenbescherming 
Kernenergiewet 1986, en is afgeleid van 
de effecten van de atoombommen op 
Japan, bestraalde patiënten en onder
zoek (onder andere na kernrampen). 

Deze normen staan eigenlijk nog ter dis
cussie. Veel wetenschappers vermoeden 
dat ze te ruim zijn, dus dat de risico's 
van straling worden onderschat. 
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De nu geldende maximaal toelaatbare 
doses of dosislimieten, staan in de figuur 
op pagina 89- Hieruit blijkt dat de dosis
limiet voor verschillende organen anders 
is. Dat komt doordat de gevoeligheid 
voor straling wisselt per orgaan. 

Voor de volgende groepen gelden lage
re maximaal toelaatbare doses: 
• zwangere vrouwen 
• jongeren, leerlingen en studenten 

(onder 18 jaar) 
• vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

De reden voor deze lagere doses is on
der andere dat bij deze groepen (nog) 
groei in het lichaam plaatsvindt. Tijdens 
groeiprocessen delen lichaamscellen zich 
snel, en juist die cellen zijn extra gevoe
lig voor straling. 
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Uit de twee tabellen hiernaast zou je con
cluderen dat radiologisch werkers een 
laag beroepsrisico hebben. Zouden de 
normen voor radiologisch werk die nu 
gelden dan toch al streng genoeg zijn? Of 
worden deze statistieken vertekend door
dat we in Nederland nog geen grote on
gelukken in de kernindustrie hebben ge
had? Over de risico's van ioniserende 
straling is het laatste woord nog niet ge
zegd. Voor de zekerheid worden daarom 
radiologisch werkers begeleid. 

Blootstaan aan ioniserende straling blijft 
echt riskant. Daarom moet de dosis die 
iemand in de werksituatie zou kunnen 
ontvangen zo laag mogelijk zijn. Nie
mand mag een hogere dosis ontvangen 
dan wettelijk is toegestaan. 

Hoe beschermen v/ij ons? 
Vele maatregelen zijn mogelijk. We vat
ten deze als volgt samen: 
• Gebruik materiaal dat ioniserende stra-



ling uitzendt zo weinig mogelijk. 
' Houd de blootstellingstijd minimaal. 
• Werk nauwkeurig, met goede meet- en 
controle-instrumenten. 

' Houd kennis over risico en veilig 
omgaan met dit materiaal bij. 

UITGANGSPUNTEN VOOR 
BESCHERMING 

Voor de bescherming tegen inwendige en 
uitwendige bestraling zijn maatregelen 
nodig met heel verschillende uitgangs
punten (zie de figuur hiernaast). Laten we 
eerst de verschillen tussen inwendige en 
uitwendige bestraling eens bekijken. 

Wordt het lichaam getroffen door stra-
lenbundels van buitenaf, dan heet dat 
uitwendige bestraling. Kans op uitwendi
ge bestraling bestaat in de buurt van 
werkende röntgenapparaten, deeltjesver
snellers, kernreactoren en overal waar 
radioactief materiaal aanwezig is. Wie 
een radioactieve stof op z'n kleren of 
huid krijgt, is vanaf dat moment uitwen
dig besmet. Snel wassen met water en 
zeep is de beste remedie. 

Is radioactief materiaal eenmaal in het li
chaam gekomen, dan staan onze orga
nen bloot aan inwendige bestraling. 
Gevaar hiervoor ontstaat waar de moge
lijkheid aanwezig is dat radioactief mate
riaal zich verspreidt en dan via inade
men of eten in het lichaam komt. 
Bijvoorbeeld: 
• Een radioactieve bron, waarvan de 

omhulling niet meer in orde is. 
• Radioactief geworden constructiemate

rialen van kernreactoren en deeltjesver
snellers. 

• Alle niet-radioactieve stoffen, waarin 
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radioactief materiaal vermengd zit, 
zoals oplossingen in vloeistoffen, gas
sen en lucht, 

' Bij schoonmaak en onderhoud in een 
besmette ruimte of van besmette appa
raten, zoals het verwisselen van een fil
ter in een zuurkast. 

Vooral a-straling (uit zwaar radioactieve 
stoffen zoals uranium) levert een groot 
gevaar voor inwendige bestraling. Denk 
aan inademing van besmette lucht in 
een laboratorium. 

AAETEN RADIOACTIEVE BROM 

S T K A L t W & U n U E L 

B R O N 

T 'Dt r r Cj>OE£3 CaOEJ? 

H6.r H A N T E R E M Viî N EEN RADIOACTIEVE BROH 

Tijd, afstand en afscherming 
Hoe kunnen we ons nu het beste be
schermen? Bij uitwendige bestraling gel
den drie basisprincipes: tijd, afstand en 
afscherming. 

Tijd: Om de bestralingstijd zo kort mo
gelijk te houden, moeten de uit te voe
ren werkzaamheden goed voorbereid 
worden: het juiste gereedschap klaarieg-
gen, hulpmiddelen maken, zoveel moge
lijk buiten het stralingsveld werken, de 
werkzaamheden vooraf oefenen. 

Afstand: De stralingsdosis neemt af met 
het kwadraat van de afstand, vooral bij 
puntvormige stralingsbronnen. Vergele
ken met tijdsbeperking werkt afstand be
waren dus veel effectiever. Het werken 
met afstandsgereedschap kost wel meer 
tijd, maar de vermindering van de stra
lingsdosis door de afstand weegt daar 
ruimschoots tegen op. 

Afscherming: Afscherming is het tussen 
mens en stralingsbron aanbrengen van 
materiaal dat de ioniserende straling van 
de bron afzwakt. Het afschermmateriaal 
dat gekozen moet worden, hangt af van 
de soort ioniserende straling: 



a-straling: dun velletje papier schermt 
voldoende af 
ß-straling: licht metaal- of perspexplaat 
Y-straling: beton, water of een zwaar 
metaal zoals lood 
ß- en y-straling gecombineerd: alumini-
umscherm met loodscherm 
neutronenstraling: paraffine, beton, wa
ter 
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Beschermen tegen inwendige bestraling 
Bescherming tegen inwendige bestraling 
is onmogelijk zodra de radioactieve stof 
eenmaal in het lichaam is. Daarvóór zijn 
twee verdedigingstactieken mogelijk: 

1) De kans op verspreiding van het ra
dioactieve materiaal en het gebied 
waarin zich dat kan verspreiden zo 
klein mogelijk maken. 
Mogelijkheden: 
• in een capsule doen 
• werken in een zuurkast of hand-

schoenenkast 
• opvangbakken gebruiken 
• goede ventilatie en overstapbanken 

toepassen 
• goede hygiëne handhaven door 

regelmatige schoonmaak 
2) Het verkleinen van de kans op inade

men of opeten van het radioactieve 
materiaal door de mens zelf te be
schermen: het dragen van handschoe
nen, labjas, sloffen, filtermasker, of 
drukpak. 

Natuurlijk is hierbij een grote persoonlij
ke hygiëne van levensbelang: niet alleen 
niet eten, drinken of roken in de buurt 
van radioactief materiaal, maar ook geen 
kosmetica gebruiken en voor de zeker
heid de handen regelmatig wassen met 
water en zeep. 
Bestaat de kans dat radioactief materiaal 
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Aangetast sperma 
oorzaak leukemie 
bij Britse kinderen 

Van onze correspondent 
LONDEN — Kinderen kunnen leu

kemie krijgen wanneer het sperma van 
hun vaders is aangetast door straling. 
Dat is de opzienbarende conclusie van 
een langdurig onderzoek rond de nu
cleaire opwerkingsfabriek Seliafield in 
Cumbria aan de Britse westkust. 

Sommige employes van de atoomfa-
briek zouden aan zoveel straling hebben 
blootgestaan dat veranderingen in hun 
sperma zouden zijn opgetreden. In Sel
iafield werken veertienduizend mensen 
en nog eens enkele duizenden zijn er 
economisch afhankelijk van. 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen 
dat kinderen in het plaatsje Seascale, 
vlak bij de fabriek, tien keer zoveel kans 
lopen op leukemie als elders. Eén op de 
vijf kinderen met leukemie blijkt nu 
een vader te hebben die in de opwer 
kingsfabriek werkt(e). 

Leukemie is een vorm van kanker 
waarbij het beenmerg of de lymfeklie
ren een abnormale hoeveelheid onvol
groeide witte bloedlichaampjes produ
ceren. Het effect is dat ze de normale 
witte bloedcellen en de rode bloedcellen 
gaan verdringen. 

De Éritse regering heeft naar aanlei
ding van het rapport, opgesteld door de 
Medical Research Council, opdracht ge
geven de kwestie verder grondig te on
derzoeken. Minister Clarke van Volk.s-
gezondheid deelde mee dat leukemie 
„geen acceptabele prijs" is voor nucleai
re energie. 

De onderzoekers ontdekten dat van 
52 kinderen die tussen 1950 en 1985 
leukemie hadden gekregen, er tien va
ders hadden die in Seliafield werkten. 
Het werd ook duidelijk dat de oorzaak 
van hun ziekte in geen geval alleen 
directe blootstelling aan straling kon 
zijn. De enige factor die uiteindelijk sta
tistisch van belang bleek te zijn, was de 
werkplek van de vader. 

Tot voor kort werd het onmogelijk 
geacht dat leukemie via door straling 
aangetast sperma zou kunnen ontstaan; 
er bestaan geen bewijzen dat dit is ge
beurd bij Japanse mannen die hadden 

lootgestaan aan straling van de atoom-
•mexplosies in Hiroshima en Nagasa-

op de grond wordt gemorst, dan helpt 
behalve beschermend schoeisel ook een 
duidelijke afscheiding tussen onbesmet 
en mogelijk besmet gebied bij het voor
komen van besmetting, Zo'n afscheiding 
kan een ketting of een overstapbank zijn 
(zie de figuur op pagina 93). Buiten 
deze grens mogen de sloffen, labjassen 
en handschoenen die in het mogelijk ra
dioactief besmette gebied zijn gebruikt, 
niet komen. Overigens, is ergens toch 
radioactieve stof gemorst, dan helpt snel 
verwijderen tegen verspreiding en dus 
nóg grotere besmetting. 



n . TE LANG IN DE ZON GEZETEN? 
over NIET-IONISERENDE STRALING 95 

De meeste niet-ioniserende straling is niet gevaarlijk, behalve voor wie echt donker
bruin wil bakken. Toch kan deze straling ook ongezond zijn, en tot diverse klachten 
of stoornissen leiden. We hebben het dan over ultraviolette straling, zichtbaar licht, 
infrarode straling, microgolven, radiogolven en laserstraling. Toepassingen vind je 
bij radio, TV, CD-speler, magnetron en laserprinters. In dit hoofdstuk kijken we naar 
de niet-ioniserende straling die we op het werk tegen kunnen komen. 

Gezondheidseffecten 
De meeste niet-ioniserende straling 
dringt niet ver door in het lichaam. 
Straling met relatief hoge frequenties 
- ultraviolette en laserstraling - geeft 
energie af aan de oppervlakte van het li
chaam. Het oog en de huid zijn dan de 
bedreigde organen. 

Bij lagere frequenties - zoals radiofre
quente straling of microgolven - kan de 
straling wel in het lichaam doordringen 
en daar schade aanrichten, doordat die 
straling dan in het lichaam warmte af
geeft. Zo werkt de magnetron ook, en 
daarom is deze dus niet geschikt om 
natte, verkouden huisdieren op te war
men!.. 

Vooral de lichaamsdelen die slecht door
bloed zijn, zoals het oog, het vetweefsel, 
de eierstokken en de testikels, zullen 
moeite hebben stralingswarmte weer 
kwijt te raken, zodat daar het eerst be
schadiging kan optreden. Voor infrarode 
straling zijn vooral onze ogen gevoelig, 
net als voor intens zichtbaar licht, wat 
voor een deel de populariteit van zon
nebrillen verklaart. 
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Naast dit 'opwarm effect' zijn ook /ofo-
chemische effecten mogelijk. Daarbij ont
staan veranderingen in de lichaamseiwit
ten en het erfelijk materiaal, zodat 
toekomstige baby's met stoornissen op 
de wereld kunnen komen. 

VAN UV TOT RADIO 

Ultraviolet licht, een onderschat risico 
UV-straling bedreigt vooral de huid en 
de ogen, niet zozeer de dieper liggende 
organen, We zeggen dat UV-straling een 
kleine indringdiepte heeft. 

Acute effecten van UV-licht zijn: pigment
kleuring, roodheid en zonnebrand, las
ogen en oogontsteking. Bepaalde stoffen 
kunnen - ingeslikt of op de huid aange
bracht - de huid extra gevoelig maken 
voor UV-straling, Boosdoeners zijn bij
voorbeeld cyclische koolwaterstoffen 
(sommige bestrijdingsmiddelen) en teer. 
Die gevoeligheid leidt in sommige geval
len tot een allergische huidreactie. 
Lange-termijneffecten zijn: huidveroude-
ring, ooglenstroebeling en vorming van 
huidkanker. 

Ozon, onmisbaar maar gevaarlijk 
Uit bepaalde UV-straling ontstaat ozon
gas. Ozon heeft een flauwe geur, maar is 
vooral te herkennen aan de prikkeling 
en irritatie van de neus. Extreme inade
ming van ozon leidt tot nare luchtweg
aandoeningen. Bovendien kan ozon 
makkelijk reageren met andere in de 
lucht aanwezige stoffen. Zo kunnen heel 
gemene stofjes gevormd worden. 
Ozon is in de hoge luchtlagen van de aar
de onmisbaar omdat het daar juist de 
schadelijke UV-B-stralen filtert en daar-



mee ons hier beneden behoedt voor een 
overdosis daarvan. Maar ozon kan dus 
wel schadelijk zijn voor onze luchtwegen. 
Vooral mensen die dicht bij een laser
printer of kopieerapparaat werken, lopen 
risico. Want daarbij kan soms ozon vrijko
men. Daarom moet de ruimte rond laser
printers en kopieerapparatuur in elk geval 
goed geventileerd zijn, en de apparatuur 
zelf hoort eigenlijk afzuiging te hebben. 

Laserstraling, een krachtig risico 
Een laserapparaat zendt een smalle en 
intense bundel evenwijdige stralen uit 
van één frequentie. Wel gebruikt elke la
ser een andere frequentie. Deze fre
quenties lopen uiteen van röntgenstra
ling tot microgolfstraling. We vinden 
lasers in laboratoria, de bouw, de indus
trie, de telecommunicatie en de gezond
heidszorg, maar ook in de supermarkt. 
Het gevaar van laserstraling is zeer di
rect, met name voor het oog: brandglas
werking. Eén enkele puls van een hoog-
vermogen laser kan al tot 50% blindheid 
leiden! Zeker als het een niet-zichtbare 
laserbundel betreft. De zogenoemde 
oogreflex blijft dan uit: de pupil ver
nauwt zich niet, het oog blijft geheel 
open en de laserstraling vernietigt onge
hinderd het netvlies. 

Kopieerapparaat kan 
gezondheid schaden 

WINTERSWUK (ANP) — Het 
gebruik van kopieerapparaten in 
kantoorruimten kan leiden tot 
klachten over de gezondheid bij 
het personeel. Er kunnen tijdens 
het kopieren chemische stoffen 
vrükomen die irritatie van lucht
wegen en ogen veroorzaken. Ook 
kunnen hoofdpijn en een gevoel 
van moeheid optreden. 

Dit schrijft arbeidshygiénist 
A, Winkes, werkzaam bij de Be
drijfsgezondheidsdienst Oost-Gel-
derland. In een publikatie van de 
dienst staat ook dat geluidsoverlast 
van de apparaten kan leiden tot 
een lager werktempo en foutieve 
handelingen. 

Naar aanleiding van een eerder 
onderzoek heeft het ministerie van 
Sociale Zaken richtlijnen opgesteld 
voor het gebruik van kopieerma
chines. Deze betreffen onder meer 
het vrijkomen van ozon en warm
te. 
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Zichtbare laserstraling zal eerder schade 
veroorzaken aan hoornvlies, ooglens of 
iris. UV-lasers kunnen oogontsteking tot 
gevolg hebben (tranen, roodheid). 
Infrarood-lasers daarentegen vertroebe
len het oog; het slachtoffer merkt dit 
meteen, maar het is onherstelbaar. Een 
belangrijk gevaar schuilt ook nog in een 
teruggekaatste laserbundel. 

Huidverbranding door lasers wordt door 
deskundigen als minder ernstig be-
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schouwd omdat in de huid herstelme
chanismen aanwezig zijn. Wél kunnen 
hoge bestralingsniveaus bijvoorbeeld 
ernstige brandwonden opleveren met 
schade aan onderliggende weefsels. 

Lasers zijn goed te beveiligen. Maar 
goed ook, want lasers herbergen boven
dien het gevaar van elektrokutie door de 
zeer hoge spanningen, gevaariijke dam
pen (ozon) en ioniserende straling (rönt
gen), brand en explosies (bij gas-lasers). 
Ten slotte maakt een puls-laser vaak zo
veel herrie dat ook gehoorbeschermers 
nodig zijn, tenminste, zolang de laser 
niet omkast is. 

Radiofrequente straling: overal 
Hieronder vallen: microgolven, radar en 
radiostraling. Toepassingen vinden we in 
de medische sector, telecommunicatie, me
tallurgie, voedselbestraling, koken (mag
netron), metereologie en astronomie. 

De hoeveelheid geabsorbeerde energie 
bij blootstelling van biologisch weefsel 
aan radiofrequente straling, is sterk af
hankelijk van de stralingsfrequentie Dit 
komt doordat elke frequentie een ande
re indringdiepte heeft. 

Bij frequenties boven 2000 MegaHerz is 
de indringdiepte klein, waardoor absorp
tie in de buitenste lichaamslagen plaats
vindt (zoals bij UV-straling). Bij lagere 
frequenties kan ook dieper gelegen 
weefsel schade ondervinden. Gevoelige 
organen voor dit opwarmeffect van ra
diofrequente straling zijn de ogen, eier
stokken en testikels. 

Bij hoge stralingsintensiteiten kunnen lens-
troebelingen, beschadiging van hoornvlies 
en netvlies optreden. Omkeerbare reacties 



zoals irritaties en ontstekingen kunnen 
voorkomen bij lage intensiteiten. Daar
naast kan radiofrequente straling gehoor
apparaten en pacemakers storen. 
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NORMEN, RICHTLIJNEN EN 
WETGEVING 

Aan hoeveel niet-ioniserende straling mag 
iemand blootgesteld worden? Grofweg 
hangt dat af van de stralingsfrequentie 
en de tijdsduur van blootstelling. 
Dat maakt het opstellen en hanteren van 
normen voor niet-ioniserende straling 
lastig. Bovendien veranderen deze nogal 
eens. Er is in Nederland nog weinig wet
geving over niet-ioniserende straling. 
Een uitzondering zijn enkele voorschrif
ten in het Arbobesluit over toestellen die 
niet-ioniserende straling produceren. Wel 
zijn verschillende adviesaanvragen bij de 
Gezondheidsraad neergelegd. We geven 
een voorbeeld over UV-straling. De 
Gezondheidsraad adviseert in een rap
port uit 1986 een maximale bestralings-
sterkte van 1 Watt/m2 bij chronische 
blootstelling aan golflengten tussen 315 
en 400 nm, UV-A-straling genoemd. Bij 
hogere bestralingssterkten ontstaat mo
gelijk ooglenstroebeling (katarakt). 

Voor het beoordelen van het laserrisico 
zijn lasers ingedeeld in klassen. Op elke 
laserprinter moet vermeld staan tot wel
ke klasse deze behoort (meestal klasse I, 
dit betekent: geen gevaar voor gevaarlij
ke straling). 

De maximaal toelaatbare blootstelling 
voor radio- en microgolven is afgeleid van 
een temperatuurverhoging die het mense
lijk lichaam kan verdragen. Deze bedraagt 
bij blootstelling tijdens arbeid, 1°C. 



BESCHERMINGSAAAATREGELEN 

100 Tegen niet-ioniserende straling 
Wanneer de blootstelling aan niet-ionise
rende straling duidelijk hoger is dan de 
blootstelling door de 'natuurlijke achter
grondstraling', kan dat reden zijn om 
maatregelen te nemen. Bij normaal wer
ken met goede apparatuur zijn geen ex
tra maatregelen nodig. Anders wordt het 
als we zelf gaan knutselen, omkastingen 
of beveiligingen gaan weghalen, appara
ten gaan ombouwen of voor andere 
doelen gaan gebruiken. Ook bij repara
ties of ongelukken kan de blootstelling 
tijdelijk extra hoog zijn. 

Laserbundel 

WViRScHUWiNGsHoüD 
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Algemene tips 
• Kies stralingsapparatuur met een zo 

laag mogelijk vermogen of een 
onschadelijk golflengte-gebied. 

• Werk met intense stralingsbronnen 
zoveel mogelijk in aparte ruimten en 
zorg daarbij voor duidelijke signaal-
borden. 

• Wie regelmatig met stralingsbronnen 
werkt, moet op de hoogte zijn van de 
specifieke risico's. 

Beschermingsmaatregelen moeten wor
den genomen op basis van een risico
analyse vooraf. Daarbij moet niet alleen 
rekening worden gehouden met de stra
ling, maar ook met de neveneffecten 
van bijvoorbeeld laserapparatuur. We 
bespreken enkele maatregelen per stra
lingstype . 



UV-straling 
Afhankelijk van de situatie rondom de 
UV-bron en de aard van de toepassing, 
bestaan na risico-analyse de volgende 
mogelijkheden: 
• Omhullen van de UV-bron, Dit is het 

meest effectief en bijna elk materiaal 
is hiervoor geschikt, 

• de UV-bron in een aparte ruimte 
plaatsen of met gordijnen afschermen, 

• Absorptiemateriaal plaatsen rondom de 
UV-bron, bijvoorbeeld een las-scherm, 

• Afzuiging boven de UV-bron plaatsen 
wanneer schadelijke stoffen vrij kun
nen komen, 

• Gevaarzones afbakenen, 
• Beschermende kleding (katoenen hand

schoenen en leren voorschoot) en UV-
bril dragen. 

De eerste mogelijkheid geniet een sterke 
voorkeur, want net als bij andere risico's 
geldt hier: eerst bestrijden aan de bron. 
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Laserstraling 
Risico-analyse met bijbehorende maatre
gelen kunnen er zó uitzien: 
• In een vroeg stadium bekijken om 

welk lasersysteem het gaat en waar dit 
voor gebruikt wordt. Ook de secun
daire risico's in kaart brengen. 

• Indien mogelijk het lasersysteem zó 
inrichten dat het in veiligheidsklasse I 
terecht komt. Meestal is de klasse 
door de fabrikant aangegeven, zoniet: 
uit laten zoeken tot welke klasse de 
laser behoort. 

• Probeer of het systeem omhuld kan 
worden zodat het een klasse I-systeem 
wordt. Probeer vooral ook de laserbun
del zélf helemaal in te pakken. Want 
zolang de bundel nog wel buiten de 
omkasting komt, kan door reflectie op 
bijvoorbeeld een stuk gereedschap 
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alsnog oogschade ontstaan. Een aparte 
laserruimte en het dragen van een 
beschermingsbril zijn dan niet meer 
noodzakelijk. 

• Kijk of het mogelijk is de laser op 
afstand te bedienen, vanuit een 
controlekamer. 

> Pas de omgeving aan. Vervang bij
voorbeeld reflecterende oppervlakken 
door matte materialen, en houd 
brandbaar spul uit de buurt van de 
bundel. Een sterk verlichte ruimte 
zorgt ervoor dat onze pupil zich ver
kleint. Dat verlaagt het risico op 
inbranden van laserstralen. 

Kijk nooit rechtstreeks in een laserbun
del. Vermijd de omgeving van in wer
king zijnde lasers, behalve als u onmis
baar bent. Wees bijzonder voorzichtig 
met lasers waarvan de bundel of de re
flectie daarvan niet te zien is: schade aan 
de ogen (en ook de huid) kan onge
merkt optreden. 

<Ooi sjAM •FAf?At>Av 

Wanneer het dragen van een laserbril is 
voorgeschreven, is alleen de onbescha
digde bril voor die bepaalde frequentie 
geschikt. Andere brillen zijn waardeloos. 
Bij elk type laser hoort één bril. Deze 
moet alléén de golflengte van die stra
lenbundel tegenhouden, en alle andere 
licht wel doorlaten. 

Radiofrequente straling 
• Om te beginnen is het goed de stra

lingsbron met metaal te omhullen: 
een zogenoemde 'kooi van Faraday'. 
Steeds wanneer een dergelijke kooi 
open is geweest, is controle op uittre
dende straling nodig. Bovendien moet 
de omhulling geaard zijn en moeten 
de juiste bouten en moeren gebruikt 
zijn. 



Daarnaast hebben we nog drie adviezen: 
• Kijk nooit van nabij in de openingen 

van de pijpen waar de straling door
heen geleid wordt (golfpijpen) terwijl 
de zenders in bedrijf zijn. 

• Vermijd het doorkruisen van een als 
onveilig aangemerkte zone: de hoofd
bundel van bijvoorbeeld een radar
antenne kan zeer gevaarlijk zijn. Kom 
nooit in de buurt van een 'beschenen 
object'. Juist daarom moet altijd een 
risicozone worden aangegeven; 

• Bij onderhoud of instructie moet altijd 
met een zo laag mogelijk vermogen 
gewerkt worden. 

Magnetronovens kunnen na verloop van 
tijd gaan 'lekken'. De microgolven die 
zo'n oven uitzendt, komen dan onbe
doeld buiten de oven. Wie veel met zo'n 
lekkende oven werkt, ontvangt dus óók 
deze straling. Misschien niet gevaarlijk 
veel, maar het is zeker reden om ook 
magnetronovens regelmatig een onder
houdsbeurt te geven. 
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12. IN VUUR EN VLAM 
over BRAND EN EXPLOSIE 105 

Branden en explosies veroorzaken schade en slachtoffers, steeds opnieuw. Daarom is 
het goed te weten hóe deze ontstaan, en hóe ze te voorkomen zijn. En stel dat het 
toch mis gaat: hóe het beste te blussen? Behalve op brand, moet iedereen ook voorbe
reid zijn op andere noodsituaties. Daarom is bijvoorbeeld een bedrijfsnoodplan, dui
delijke instructies en vluchtroutes voor ontruiming en voldoende getrainde bedrijfs
hulpverleners noodzakelijk. 

Brand en oxidatie 
De chemische reactie waarbij zuurstof 
met een andere stof reageert, noemen 
we oxidatie. Roesten van ijzer bijvoor
beeld, is een overbekende langzame 
oxidatie. Brand is een snelle oxidatie, 
waarbij veel warmte vrijkomt. Explosies 
zijn supersnelle oxidatiereacties. 

De drie factoren 
Brand ontstaat niet spontaan. Allereerst 
is een ontstekingsbron nodig die de tem
peratuur zó hoog maakt dat de oxidatie
reactie kan starten. Een vonk is hiervoor 
soms al genoeg! Daarnaast is zuurstof 
nodig, omdat anders nooit oxidatie op
treedt. 

Niet elke stof reageert bij voldoende 
temperatuur met zuurstof. Daarom is 
voor het ontstaan van brand tenslotte 
nog brandbare stof nodig. Ieder heeft 
wel een idee over welke stof brandbaar 
is en welke niet. Dat kan tot verrassin
gen leiden: ijzer roest niet alleen, ijzer 
brandt ook. Dat wil zeggen; als het ijzer 
maar fijn genoeg verdeeld is, zodat er 
véél zuurstof bij kan. Bij staalwol en 
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metaaldraatsel komt dit nogal eens 
voor. 

Het zijn dus niet slechts vloeistoffen en 
dampen die kunnen ontbranden of ex
ploderen, maar ook vaste stoffen. Zo 
kunnen wolkjes magnesiumpoeder en 
ook poedermelk tot een zogenoemde 
stofexplosie leiden. Net zo zijn opslag
plaatsen van meel en cacao berucht om 
het gevaar van stofexplosies. 

DIVERSE BLUSPRINCIPES 

Kortom, brand kan ontstaan waar een 
brandbare stof en zuurstof bij elkaar ko
men en een onstekingsbron voor vol
doende hoge temperatuur zorgt. Het 
principe van blussen is dan ook: haal 
één van die drie factoren weg! 

Bij een gasbrand is dat vaak tamelijk 
eenvoudig: was het gas de enige brand
bare stof? Dan is de brand geblust zodra 
de gaskraan dicht gaat. 

•&UliS£M MET XODLZUUK^HEEÜW 
IS NIET ALT-'iD ÖESCHIKT. 

Zuurstof kan weggenomen worden door 
een brand te verstikken. Dat kan met: 
• een deken 
• zand 
• een deksel 
• bluspoeder 
• koolzuursneeuw 
• een schuimlaag 

De ontstekingsbron is het best af te koe
len met water. Zodra de temperatuur 
daalt tot beneden de ontstekingswaarde, 
stopt de brand. Koolzuursneeuw koelt 
een ontstekingsbron minder af dan wa
ter dat doet, en is daarom minder ge
schikt als koelmiddel. Aan het eind van 
dit hoofdstuk komen we nog terug op 
blus-principes. 



BRANDEIGENSCHAPPEN 
Hoe snel brandt deze stof? Wat zijn de 
blusmogelijkheden? 

Voor inzicht in de brandeigenschappen 
is het vlampunt belangrijk: het vlampunt 
van een vloeistof is de temperatuur 
waarbij zóveel brandbare damp ontstaat 
dat deze in combinatie met zuurstof 
makkelijk kan ontbranden. Zelfs explo
sies zijn dan in principe mogelijk. 

De volgende indeling met bijbehorende 
etiketten is gebaseerd op dit vlampunt: 

Zeer licht ontvlambaar: Vlampunt bene
den 0°C en een kookpunt lager dan 
35°C. Deze vloeistof kan zelfs bij vorst 
ontbranden. Bij kamertemperatuur ver
dampt deze stof zeer snel en is de kans 
op brandbare damp dus zeer groot. Een 
vonk is dan meestal voldoende... 

Licht ontvlambaar: Vlampunt beneden 
21°C. De stof kan bij kamertemperatuur 
ontbranden. 
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Ontvlambaar 

Ontvlambaar: Vlampunt tussen 21°C en 
55°C. Deze vloeistof ontbrandt na ge
ringe (plaatselijke) temperatuurverho
ging. Waar reeds vuur is, brandt zo'n 
vloeistof enthousiast mee en is soms 
moeilijker te blussen dan een licht ont
vlambare stof. Voor deze categorie be
staat geen apart symbool, wel komt op 
het etiket altijd de waarschuwing 'ont
vlambaar' voor. 

Oxiderend: Deze aparte categorie stof
fen heeft als eigenschap dat ze makke
lijk zuurstof afstaan. Bij contact met een 
brandbare stof ontstaat dan eventueel 
brand of zelfs een explosie. Van stoffen 
met dit etiket is het raadzaam na te gaan 
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met welke andere stof deze reageren en 
wat dan te verwachten valt. 

Explosief: Ook een aparte categorie stof
fen, met een eigen symbool, We staan 
daar hierna wat langer bij sril. 
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EXPLOSIES: RAAAZENDSNEL 

Zijn de drie factoren voor de oxidatiere
actie in een gunstige verhouding ge
mengd, dan kan de brandbare stof bin
nen een seconde oxyderen: een explosie. 
Voor een explosie moet een gas of een 
damp in een bepaalde kritische concen
tratie staan ten opzichte van zuurstof. 
Dan is sprake van een explosief mengsel 

Voor de concentratie van een explosief 
mengsel geldt een beneden- en een bo
vengrens. Dat betekent dat door een 
plaatselijke concentratieverandering van 
een brandbare damp een explosief 
mengsel kan ontstaan. Dat kan al ge
beuren na het openen van een deur! 
Juist kleine, afgesloten ruimten (een fles, 
vat, kist, kast, of koelkast) kunnen on
gemerkt een explosief mengsel bevatten. 
Tien druppels ether maken van een lege 
literfles een heuse bom. 

Explosiegevaar 
Explosiegevaar ontstaat bij: 

l )Een explosieve stof of stofmengsel: 
kruit, explosieven en bepaalde chemi
caliën. Pas op met verhitten, stoten en 
vonken. 

2) Een explosief gas- of dampmengsel. 
Het gaat hier om veel gebruikte 
grondstoffen en brandstoffen. 



3) Een explosieve stofwolk of nevelwolk 
(bijvoorbeeld van meel of cacao). 

4) Stoffen die makkelijk reageren tot ex
plosieve verbindingen, met lucht of 
door zonlicht bijvoorbeeld. 

5) Twee stoffen die nà contact een ex
plosief produkt vormen, In magazijnen 
en bij transport kunnen zo ongemerkt 
explosieve combinaties ontstaan. 
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BRANDPREVENTIE 

Liever géén brand dan achteraf blussen, 
Hoe is dit te bereiken? 
• Houd de hoeveelheid zeer licht ont

vlambare stof zo klein mogelijk, 
• Beperk ook de hoeveelheden licht ont

vlambare en brandbare stoffen, 
• Zorg voor goede luchttoevoer en 

dampafzuiging, 
• Niet lassen, slijpen of ander vonkend 

werk doen in combinatie met brandge
vaarlijke stoffen, 

• Plaats lekbakken zodat een lekkende 
vloeistof meteen wordt opgevangen, 

• Alle brandgevaarlijke stoffen moeten 
duidelijke etiketten hebben, 

• Een rookverbod op plaatsen waar met 
brandgevaarlijke stof wordt gewerkt, 

• Apart opslaan van stoffen die neigen 
tot zelfontbranding (metaaldraaisel en 
metaalpoeder), 

• Zorg voor geventileerde brandveilige 
opslagruimte, 

• Gebruik zonodig explosie-veilige appa
ratuur. 

15£ \ER&«lLl .Erl t ;E STM:>IA 
VAH EEH &RAND . 

Bovendien moet iedere organisatie reke
ning houden met bepalingen uit de mi
lieuvergunning en richtlijnen van de 
brandweer. 



BLUSSEN OF VLUCHTEN? 

no Ieder bedrijf moet erop voorbereid zijn 
dat toch brand kan uitbreken. Hiertoe 
moet onder andere een bedrijsnoodplan 
worden gemaakt waarin staat wie welke 
taak heeft bij brand of andere rampsitu
aties, Hoe is brandpreventie en brandbe
strijding geregeld? Binnen elk bedrijf zijn 
enkele werknemers aangewezen voor de 
bedrijfshulpverlening. Hoeveel werkne
mers hangt af van de grootte van het be
drijf Zij verlenen in geval van nood eer
ste hulp, blussen brand, evacueren 
werknemers en werken samen met de 
hulpverleningsorganisaties zoals brand
weer, politie en ambulancedienst. 
Alle werknemers moeten weten hoe ze 
snel het gebouw uit kunnen en waar ze 
dan naar toe moeten. Training en in
structie, denk vooral ook aan nieuwe 
medewerkers, is essentieel, 

Brandblussen 
In een bedrijfsnoodplan horen dus onder 
andere alle instructies voor het blussen 
van brand te staan. Door regelmatige trai
ning met brandblussers weet de bedrijfs-
hulpveriener precies wat hij moet doen 
als het een keer serieus wordt. Maar welk 
blusmiddel is nu wanneer geschikt? Een 
waterblusser bijvoorbeeld niét gebmiken 
bij gas-, vloeistof- of elektriciteitsbrand, 
een koolzuurblusser niet bij metaalbrand. 

Daarnaast gelden bij het blussen de vol
gende regels: 
• Blus met meerdere personen bij grote

re branden, zodat de aanwezige brand
blussers tegelijk kunnen worden 
gebruikt, 

• Blus bij kleinere branden met korte sto
ten, spuit de blusser niet in één keer 
leeg. 



• Spuit bij olie- of benzinebranden een 
poederwolk horizontaal over het hele 
brandende vlak, nooit van boven op 
het vuur richten, 

• Begin van voren naar achteren te spui
ten, niet vanuit het midden, 

• Blus van onderen naar boven, maar 
spuit niet in de vlammen, 

• Blus met de windrichting mee om zo 
min mogelijk hinder te ondervinden 
van rook en vlammen, 

• Blus druipende vloeistoffen van boven 
naar beneden en liefst met meerder 
blussers tegelijk, 

• Let op of een brand niet opnieuw 
oplaait, 

• Laat de blussers na ieder gebruik 
meteen opnieuw vullen. 

Rook is zeer gevaarlijk bij brand. Het be
vat giftige koolmonoxyde wat bij inade
ming dodelijk kan zijn. Zorg ervoor dat de 
rook zich niet of zo min mogelijk ver
spreidt. Sluit daarom altijd de tochtdeuren, 
dat geeft ook tijdwinst om te evacueren. 

Ontruimingsplan 
Dat brengt ons op een ander aspect van 
wanneer er plotseling brand uitbreekt, 
een explosie of een andere ramp in de 
directe omgeving is, of een bom wordt 
gemeld: het gebouw moet worden ont
ruimd. Een goed ontruimingsplan is 
daarbij heel belangrijk. Ook dit plan is 
een onderdeel van het bedrijfsnoodplan. 
Het ontruimingsplan moet afgestemd zijn 
op de omstandigheden in het bedrijf en 
eenvoudige en beknopte instmcties ge
ven. Het is immers de bedoeling dat ie
dereen snel en veilig het gebouw kan ver
laten. Ook hierbij is samenwerken met 
brandweer en politie heel belangrijk. 
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VERMINDER BRANDGEVAAR. 

112 NA WERKTIJD 
STEKKER ERUIT 

WELK NUMMER 
BIJ BRAND? 

Instructies 
Op verschillende plaatsen in het bedrijf 
moeten instructies (stickers) aanwezig 
zijn, die aangeven hoe een ongeval of 
een ramp gemeld kan worden. Op de in
structie moet staan: 
• het interne alarmnummer om de hulp-

verleningsploeg, directie of bedrijfsarts 
op te roepen 

• het nummer van politie, brandweer en 
ambulance 

In noodsituaties moet iedereen in het ge
bouw worden gealarmeerd. Dat kan via 
een alarminstallatie (omroepinstallatie, 
claxons of een belleninstallatie). Deze in
stallaties moeten regelmatig worden getest. 
Iedereen moet het ontruimingssignaal 
kennen; het moet duidelijk te onderschei
den zijn van andere signalen; het moet 
overal in het gebouw te horen zijn. 

Ontruiming oefenen 
Het is belangrijk dat bij een ramp ieder
een snel het bedrijf verlaat. Hoe sneller, 
hoe beter. Dit moet worden geoefend, 
liefst éénmaal per jaar. Want wie weet 
dat ergens brand is maar niet precies 
weet wat te doen, raakt snel in paniek. 
Daarom moet iedereen de richtlijnen en 
instructies bij brand of andere noodsitu
aties kennen. Niet alleen weten waar de 
blussers hangen, maar ook wie en hoe 
ermee om kan gaan, wat de vluchtroute 
is en wat het alarmnummer. Zet - als dat 
nog veilig kan - de machine af waaraan 
u werkt en sluit de deuren en ramen. 
Persoonlijke bezittingen alleen meene
men als deze niet belemmerend zijn. 
Gebruik nooit de liften bij nood. 

Maar met een noodplan, richtlijnen en 
instructies alleen ben je er nog niet. Wie 
denkt dat 'alles geregeld is' omdat er-



gens plannen liggen, baadt in een pa
pieren schijnveiligheid. Daarom is het 
oefenen van noodsituaties zo belangrijk. 

Vluchtroutes 
In elk gebouw moet op z'n minst één 
vluchtroute aanwezig zijn. De aanduidin
gen langs de vluchtroute moeten duidelijk 
en verlicht zijn: de bekende groene bord
jes met een witte pijl. Boven de vluchtuit-
gang moet het bordje "uit" hangen. 
Uiteraard is het belangrijk dat vluchtwe
gen helemaal vrij zijn van obstakels, een 
vluchtweg mag niet degraderen tot op
slagruimte. Op vluchtroutes moet nood
verlichting zijn, die net als de alarminstal
latie is voorzien van een eigen 
stroomtoevoer. 

Een vluchtweg die langer is dan 30 me
ter, moet in twee richtingen kunnen 
worden verlaten. Naast het trappenhuis 
moet een vluchttrap zijn aangebracht. 
Ook moet voor iedereen duidelijk zijn 
waar verzamelplaatsen zijn. Hier moet 
iedereen naartoe in afwachting van ver
dere instructies en kunnen de koppen 
worden geteld, om er zeker van te zijn 
dat iedereen het gebouw uit is. 
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13. ALLES WERD ZWART... 

over BEDRIJFSONGEVALLEN EN EHBO 115 

In 1992 gebeurden nog twee arbeidsongevallen op elke honderd werknemers. En dat 
cijfer slaat alléén op ongevallen die tenminste één dag verzuim, ziekenhuisopname, 
blijvend letsel of zelfs een dodelijke afloop hadden. Een ongeluk op het werk, hoe 
klein ook, verstoort de produktie en geeft veel pijn en ellende. Alle reden om te zien 
hoe de kans op een ongeluk klein te houden is en wat een goede voorbereiding op 
ongevallen inhoudt. 

Tweederde van alle bedrijfsongevallen 
ontstaat vooral door onveilige werkplek
ken of onoplettendheid: 
• Trappen in scherpe voorwerpen, 
• Stoten aan puntige of bewegende delen, 
• Misstappen en stmikelen, 
• Beklemd raken door bewegende delen, 
• Omvallen of instorten van steigers en 

ladders. 
• Getroffen worden door rondvliegend 

materiaal. SEKLEM-D RAKEN T>ooe SEWÊGEM'De PELEH 

De kans op zulke ongevallen is klein 
waar de werkplek aan alle veiligheidsei
sen voldoet en waar aandacht besteed 
wordt aan onderhoud en schoonhouden. 
Ook de eigen oplettendheid - en natuur
lijk die van collega's - helpt dergelijke 
ongelukken voorkomen. 

INTERN TRANSPORT 

In ieder bedrijf wordt regelmatig met 
produkten en grondstoffen gesjouwd. 
Juist zulk intern transport blijkt niet altijd 
zonder brokken maken te gaan. Te hard 
rijden met heftrucks en pompwagens en 

Man dood na 
val van twintig 
meter hoogte 

(Van onze 
correspondente) 
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rijden met te hoog opgestapelde pallets 
zorgen jaarlijks voor honderden ongeluk
ken, Heftrucks worden wel eens onte
recht voor een Formule-1 bolide gehou
den. Daarom ook moet een bedrijf 
(verplicht) een bedrijfsverkeersreglement 
instellen, meestal is 20 km de maximum
snelheid. De kans dat een zwaar beladen 
heftruck die te hard gaat, kantelt in de 
bocht, is behoorlijk groot. Niet alleen de 
chauffeur zelf loopt daarbij grote risico's 
(een heftruck biedt meestal weinig be
scherming en je ligt ernaast voor je 't 
weet), maar vooral de vallende lading is 
voor anderen erg link. Trouwens, te zwa
re en te hoog opgestapelde lading is altijd 
fout: je ziet niet genoeg, de last is meest
al minder stabiel en de remweg langer. 

De heftruck 
Een veilige en goed onderhouden hef
truck of pompwagen, maakt de kans op 
ongelukken en letsel al kleiner. Hef
trucks en andere voertuigen moeten in 
goede staat verkeren, goede remmen, 
banden met goed profiel en een claxon 
hebben. Ook moet de heftruck veilig be
stuurbaar blijven. Door te hard rijden 
slijt een heftruck meer en sneller. Dit en 
kleine mankementen zoals losgetrilde 
onderdelen, maken de heftruck weer 
minder veilig. Extra reden om niet te 
hard te rijden en storingen meteen door 
te geven. Verder moet elke vorkheftruck 
een dodemansknop hebben zodat de 
truck niet onbedoeld kan gaan rijden. 
Een moderne heftruck beschermt de be
stuurder met een veiligheidsrek tegen bij 
voorbeeld vallende dozen. Wie rijdt op 
een heftruck zonder kap of rek, zou ei
genlijk een helm moeten dragen. 
Behalve de heftruck of pompwagen zelf, 
moet ook ruimte waarin die rijdt, veilig 
worden gehouden. Het wegdek moet 



slipvrij en glad zijn zonder hobbels en 
kuilen. Door een oneffen vloer stijgt de 
kans op kantelen en vallen van de la
ding enorm. Gangen en paden moeten 
voldoende breed zijn en vrij blijven van 
obstakels, maar ook goed verlicht zijn. 
Bij deuren en kruisingen is signalering 
nodig, Klapdeuren moeten doorzichtig 
zijn zodat iedereen op tijd tegemoet
komend verkeer kan zien. 

Een transportpad moet bij éénrichtings
verkeer minstens 60 cm breder zijn dan 
de breedste transportwagen, bij tweerich
tingsverkeer 90 cm breder dan de breed
ste transportwagen, Aan de andere kant 
moet een transportpad niet té breed zijn, 
omdat dit dan snel als opslagplaats ge
bruikt zal gaan worden, dat is juist weer 
extra onveilig, denk ook aan het snel 
kunnen ontsnappen bij een noodsituatie. 
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Loopruimte 
"Veelgebruikte routes voor vorkheftrucks, 
lorries en kranen moeten zoveel moge
lijk gescheiden blijven van looproutes. 
Looproutes kunnen op de vloer worden 
aangegeven, en spiegels kunnen een on
overzichtelijke situatie veiliger maken. 
Een looppad moet minimaal 90 cm 
breed zijn, gemeten vanaf de vrije be
dieningsruimte om een installatie heen. 
De ruimte tussen machines of tussen 
machine en wand moet tenminste 80 cm 
zijn (gemeten tussen de meest uitsteken
de delen). Bij heen en weer gaande de
len of materialen die uitsteken over het 
looppad, moet eveneens gemeten wor
den in de meest ongunstige stand. Waar 
twee mensen met de rug naar elkaar elk 
een machine bedienen, moet ieder mini
maal 80 cm vrije ruimte hebben. Let wel, 
dit zijn echt minimumeisen, wat ons be
treft mag het zeker ietsje meer zijn! 

9203 
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SITUATIES OPGESOMD 

Hierna noemen we nog andere situaties, 
vooral uit produktie-afdelingen, die niet 
vergeten mogen worden bij het realise
ren van veilige en gezonde werkplekken. 

Schone werkplekken 
Elke bedrijfsruimte verdient regelmatige 
schoonmaak. Vloeren, trappen en gan
gen moeten vrij gehouden worden van 
glas, spaanders, stof, vet en vloeistoffen. 
Een veilige vloer is stroef, egaal en 
droog. Obstakels zijn taboe in de gan
gen, deze hinderen bij het ontsnappen 
uit noodsituaties. Ook struikelen mensen 
erover, net als over gaten en scheuren in 
vloeren. 

t ^k iEDE l ïLJ I ! - - . . V. 

Valkuilen 
Net zo moet elke vloeropening goed af
gedekt zijn als deze niet regelmatig ge
bruikt wordt. Wordt een vloeropening 
wèl regelmatig gebruikt, dan moet er 
een hekje omheen en liefst ook nog 
kantplanken. 
Elke trap moet tenminste één leuning 
hebben. Trappen van meer dan 1,20 m 
breed moeten twee leuningen hebben. 
Traptreden moeten onbeschadigd zijn en 
voorzien zijn van antislip. 

Steigers 
Elke steiger, bordes en galerij moet een 
goede leuning en kantplanken hebben. 
De leuning moet minimaal 90 cm hoog 
zijn met tussenregel op 50 cm hoogte. 

Ladders 
Natuurlijk moet een ladder in orde zijn, 
maar ook veilig gebruikt worden: 



Opstellen onder een hoek van onge
veer 75°. 
Gebruik ladderschoenen (rubber dop
pen) waar gevaar voor wegglijden van 
de ladder bestaat. 

' Zet de ladder aan de bovenzijde vast. 
' Stel de ladder zó op dat de eventuele 
borgpennen aan de voorkant zitten (bij 
houten ladders). 

Magazijnen 
Magazijnstellingen moeten berekend zijn 
op het gewicht waarmee ze belast wor
den. Schoorbanden moeten de stellingen 
zowel in breedte- als lengterichting ver
sterken. Een hoge, smalle stelling moet 
aan plafond of aan een andere stelling 
vastgemaakt worden. Er moet ook nog 
gelet worden op de maximale vloerbe
lasting. Beladen pallets mogen tot maxi
maal drie stuks gestapeld worden. 
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Schermen 
Waar gevaar bestaat van rondvliegende 
splinters, schilfers of vonken, moet ieder 
die daarbij in de buurt werkt, worden af
geschermd, liefst met een wegklapbaar 
scherm. 

Machinebeveiliging 
Niet alleen de werkplek of onoplettend
heid resulteert in veel ongevallen, ook 
ondeugdelijke machines en gereedschap 
veroorzaken veel leed. Ongeveer 13.500 
ongevallen elk jaar houden verband met 
draaiende en bewegende machine-onder
delen, transportbanden of hijs- en hef-
werktuigen. Veel machines zijn mogelijke 
bronnen van bijvoorbeeld snij- en knel-
wonden. De werkgever moet bij gebruik 
van gereedschap en machines, gevaar 
voor veiligheid en gezondheid van werk-

•• -. OMSSEVEER l % . 6 o o O N S E V A U E M IE.DEO 'DANÏ 
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nemers zoveel mogelijk vermijden. Dat 
begint natuurlijk met maximaal beveiligde 
apparatuur, maar soms zijn extra beveili
gingen nodig zoals: 
• twee-handen bediening 
• mechanisch schakelende beveiliging 

(zoals een koppelscherm) 
• foto-elektrische beveiliging 

Afscherming van gevaarlijke delen krijgt 
wel steeds meer aandacht bij de machine
bouw. Maar hulpmiddelen zoals spouw
mes, geleider en aanduwhoutje kunnen 
nodig blijven voor veilig werken met cir
kelzaagmachines . 
Instructie aan de werknemers blijft net 
zozeer nodig. 

Schakelingen 
Inschakelen van apparatuur moet zonder 
gevaar gebeuren. Dat betekent onder 
andere dat bij centrale bediening (zon
der zicht op de werkplek) of waar meer
deren aan één apparaat werken, een 
duidelijk hoorbaar signaal vereist is bij 
inschakelen. Bij afstandsbediening is op 
de werkplek een noodstopknop vereist. 

Vergrendelen 
Wanneer draaiende machines of installa
ties plotseling tot stilstand komen door 
het wegvallen van spanning, druk of 
gas, mogen deze niet uit zichzelf weer in 
beweging komen. Daarvoor zijn ver
grendel- of blokkeerinrichtingen (nul-
spanningsbeveiliging) nodig. Veiligheids
kleppen moeten voorkomen dat 
vloeistof of gas onbedoeld wegstromen. 

Onderhoud 
Onderhoud, reparatie en instellen van 
apparatuur moeten bij voorkeur in stil-



stand gebeuren. De monteur moet dan 
de bedieningsknoppen vergrendelen met 
hangsloten zodat niemand deze kan ge
bruiken. 
Elektrisch handgereedschap moet goed 
onderhouden en onbeschadigd zijn. Er 
mogen alleen originele onderdelen in 
verwerkt zijn en de isolatie moet dubbel 
uitgevoerd zijn. 
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Kranen 
Hijskranen met een bedrijfslast van twee 
ton moeten tenminste één keer per jaar 
gecontroleerd en getest worden op 
deugdelijkheid en veilige werking. De 
deskundige die deze keuring uitvoert, 
noteert de resultaten in een kraanboek. 
De Arbeidsinspectie kan uit dit kraan-
boek afleiden of aan deze wettelijke 
plicht is voldaan. 

Kabels, hijskettingen, stroppen, hijsblok-
ken en hijsstukken moeten van deugdelijk 
materiaal zijn gemaakt en goed onderhou
den worden. Kettingwerk in fabrieken en 
werkplaatsen moet periodiek gekeurd 
worden en een door de Arbeidsinpectie 
afgegeven certificaat hebben. 

9107 
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EERSTE HULP EN INSTRUCTIE 

Helaas zal het nooit lukken ongevallen 
helemaal uit te bannen. Het is belangrijk 
dat iedereen in het bedrijf weet wat hij 
moet doen als er iets mis gaat. De be
drijfshulpverleners hebben daarbij extra 
taken. Door de bedrijfshulpveriening 
goed te regelen, is het bedrijf voorbereid 
op de opvang van de kleinere ongeluk
jes. Een bedrijfshulpveriener die over het 
juiste materiaal beschikt, is dan ook ver
plicht binnen elk bedrijf. 

Bedrijfshulpverlening 
Bedrijfshulpveriening houdt in dat er 
maatregelen worden genomen om ram
pen te voorkomen en om schade aan 
mens en materiaal te beperken. Het gaat 
om de volgende maatregelen: 
• ongevallen voorkomen en beperken 
• eerste hulp verlenen bij ongevallen 

9309 • brand bestrijden 
• alarmeren van en samenwerken met 

hulpverleningsdiensten: brandweer, 
politie en ambulance 

• in noodsituaties werknemers alarme
ren en evacueren 

Dit moet allemaal zijn vastgelegd in een 
bedrijfsnoodplan. Hierin staat wie wat 
bij een ramp moet doen. 
Hoevéél hulpverleners een bedrijf moet 
aanstellen, hangt af van de grootte van 
het bedrijf en de risico's van het werk. 

In hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, waar 
bedrijfshulpveriening aan de orde komt, 
staat dat bij een bedrijf met minder dan 
50 werknemers, één hulpverlener aan
wezig moet zijn. Bij 50 tot 100 werkne
mers, moeten er twee hulpverleners pa
raat zijn. Bij 50 werknemers meer, komt 



er telkens één bedrijfshulpverlener bij 
tot vijf hulpverleners bij 250 werkne
mers. De bedrijfshulpverleners moeten 
voldoende uitrusting, opleiding en erva
ring hebben. Ook moeten zij regelmatig 
oefeningen houden en herhalingscursus
sen volgen. 

Tot slot willen we opmerken dat re, 
matige aandacht voor veiligheid helpt de 
aandacht voor de altijd op de loer liggen
de gevaren op peil te houden. De affiches 
in kleur met bijbehorende themabladen 
die TNO Arbeid elk kwartaal uitgeeft, hel
pen daarbij. Een catalogus van deze affi
ches - met onder andere ook een EHBO-
instructieplaat - is bij het TNO Arbeid te 
bestellen (zie adreslijst). 

MACHINESTORING., 
I VAKMAN ERBIJ! 
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ADRESLIJST VAN GENOEMDE ORGANISATIES 

Arbeidsinspectie 

Centraal kantoor 
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag 
Anna van Hannoverstraat 4, 
2595 BJ Den Haag 
Telefoon (070) 333 4444 
Telefax (070) 333 4022 

Regio Noord 
Postbus 30016, 9700 RM Groningen 
Engelse Kamp 4, 9722 AX Groningen 
Telefoon (050) 522 5880 
Telefax (050) 526 7202 

Regio Oost 
Postbus 9018, 6800 DX Arnhem 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem 
Telefoon (026) 322 9177 
Telefax (026) 321 4725 

Regio Noordwest 
Postbus 58366, 1040 HJ Amsterdam 
Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam 
Telefoon (020) 581 2612 
Telefax (020) 686 4703 

Regio Midden 
Postbus 3013, 2700 KN Zoetermeer 
Bredewater 18, 2715 CA Zoetermeer 
Telefoon (079) 371 0101 
Telefax (079) 351 1773 

Regio Zuidwest 
Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam 
Stadionweg 43c, 3077 AS Rotterdam 
Telefoon (010) 479 8300 
Telefax (010) 479 7093 

Regio Zuid 
Postbus 300, 6200 AH Maastricht 
Sint Pieterskade 26, 6212 AD Maastricht 
Telefoon (043) 321 9251 
Telefax (043) 321 3052 

Directoraat-Generaal v o o r Milieu
beheer 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Miliehygiëne 'VROM 
Postbus 30945, 2500 GX Den Haag 
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag 
Telefoon (070) 339 3939 
Behartiging van alle zaken op milieuge
bied voor burger en overheid. 

Gezondheidsraad 
Prinses Margrietplantsoen 20 
Postbus 90517, 2509 LM Den Haag 
Telefoon (070) 344 1800 
Ministers voorlichten over de stand van 
de wetenschap ten aanzien van vraag
stukken op het gebied van de volksge
zondheid en milieuhygiëne. 

Nederlands Normalisatie-instituut 
Kalfjeslaan 2 
Postbus 5059, 2600 GB Delft 
Telefoon (015)-2690 390 
Het opstellen en toepassen van uniforme 
regels en normen in het belang van de 
doelmatigheid in het maatschappelijk 
verkeer. Alle NEN-normen zijn hier te 
bestellen. 

Nederlandse Stichting voor Verlich-
t ingskunde (NSW) 
Utrechtseweg 310 
Postbus 9035, 6800 ET Arnhem 
Telefoon (026) 3562 A66 
Bevordering van de kennis inzake de 



toepassing van licht en aanverwante stra
ling. 
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Nederlandse Vereniging voor 
Ergonomie (NWE) 
WG-plein 564, 1054 SJ Amsterdam 
Telefoon (020) 6180 930 
Belangenbehartiging ergonomen en het 
geven van voorlichting over een ergono
misch aangepaste werkomgeving. 

Stichting Arbouw 
La Guardiaweg 4 
Postbus 8114, 1005 AC Amsterdam 
Telefoon (020) 5805 580 
Bedrijfsveiligheids- en bedrijfsgezond
heidszorg voor de bouw en nevenbedrij-
ven. 

TNO Arbeid 
Polarisavenue 151 
Postbus 718, 2130 AS Hoofddorp 
Telefoon (023) 554 9393 
Advies, onderzoek, opleidingen en voor
lichting op het gebied van arbeidsom
standigheden. 

Unie van elektrotechnische onderne
mers (Uneto) 
Bredewater 20 
Postbus 188, 2700 AD Zoetermeer 
Telefoon (079) 3250 650 
Telefax (079) 3250 666 
Het geven van praktijkvoorlichting over 
elektrische installaties. 
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SUGGESTIES VOOR VERDER LEZEN 

In dit oriënterende boek zijn de meest 
voorkomende thema's op de terreinen 
veiligheid, gezondheid en welzijn in 
vogelvlucht behandeld. Voor elk thema 
gaven we een globaal inzicht in de 
mogelijke risico's, normen en richtlij
nen. Daarmee is het mogelijk situaties 
te beoordelen. En om het invoeren van 
verbeteringen te verduidelijken, gaven 
we daarna steeds een aantal gangbare 
verbeteringsmogelijkheden. 

Wat we niet behandelden, is de manier 
waarop verbeteringen op arbeidsplaat
sen verwezenlijkt kunnen worden; de 
organisatie van de zorg voor arbeids
omstandigheden. 

Hoe komt een arbeidsomstandigheden
beleid tot stand? Wat is de rol die de 
Arbodienst en de veiligheidskundige 
daarbij kunnen spelen? 
Wat is de taak van de ondernemings
raad en de VGW-commissie? 
En wat zijn de taken van het lager- en 
middenkader in het bedrijf? 
Waarom is voorlichting en instructie van 
werknemers belangrijk? 
Wat doen we met cijfers over ziektever
zuim en ongevallen op het bedrijf? 
Kost verbetering van arbeidsomstandig
heden alleen maar geld, of brengt het 
ook wat op en hoe discussiëren we 
daarover? 
Over deze onderwerpen heeft het TNO 
Arbeid diverse andere publikaties. 

De hierna vermelde uitgaven zijn te 
koop bij de afdeling Verkoop van TNO 

Arbeid: 023 5549393. Tevens kunt u 
d a a r een catalogus Arbo-uitgaven 
opvragen, waarin behalve onderstaan
de ook alle andere uitgaven van het 
TNO Arbeid staan. 

Arbojaarboek 
Jaarlijks verschijnend naslagwerk op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. 
TNO Arbeid/Samson, ca. 670 pagina's. 
Mét deskundigenregister op diskette 

Chemiekaar tenboek 
Systematisch gerangschikte informatie 
over het veilig omgaan met zo'n 1000 
gevaarlijke stoffen. Internationaal 
erkende uitgave. NIA/'VNCI/Samsom, 
verschijnt jaarlijks, ca. 1230 pagina's. 

Arbo-beleid in theor ie e n prakt i jk 
Een praktisch werkboek voor OR-leden 
en VGW-commissies om de kwaliteit 
van de arbeid in het bedrijf te beoorde
len en te verbeteren. Tweede gewijzig
de druk, 1992, 117 pagina's. 

Handle iding arbo-jaarverslag 
Een praktische aanpak voor het schrij
ven van een arbo-jaarverslag. Via de 
wettelijke richtlijnen, bespreking van de 
bestaande verslagen, de relatie met het 
arbo-beleid en andere suggesties ont
staat het jaarverslag als vanzelf. Vierde 
gewijzigde druk, 1994, 72 pagina's. 

Handle iding arbo-jaarplan 
Een praktische aanpak voor het opstel
len, uitvoeren en evalueren van het 
arbo-jaarplan. Deze handleiding is een 



compleet hulpmiddel om te werken aan 
verbetering van arbeidsomstandighe
den. Tweede gewijzigde druk, 1993, 88 
pagina's. 

Handle iding r isico-inventarisat ie 
De risico-inventarisatie is sinds 1994 ver
plicht om risico's te inventariseren en te 
evalueren. Hoe past dit binnen het arbo-
beleid en hoé moet dit worden georga
niseerd? Tweede gewijzigde druk, 1995, 
80 pagina's 

Prett ig w e r k o p een gezond kan too r 
Wat ieder moet weten over veiligheid, 
gezondheid en welzijn op kantoor. 
Helder geschreven voor een brede doel
groep met ruim honderd luchtige illustra
ties. Voor oriëntatie op alle arbo-proble-
men in de kantooromgeving. Derde 
gewijzigde druk, 1994, 136 pagina's. 

Ergonomie o p de ^i^erkplek 
Mens, arbeid en werkplek moeten zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten. Dit 
boek is een goed hulpmiddel bij het 
verbeteren van werkplekken. Belicht 
helder en overzichtelijk alle belangrijke 
ergonomische aspecten. Is voorzien van 
een controlelijst om in alle mogelijke 
bedrijfssituaties knelpunten op te spo
ren. Veel kleurenfoto's en schema's. 
NIA/GAK, 1993, 44 pagina's. 

Kortcyclische arbeid 
Kortcyclische arbeid: hoofdoorzaak van 
naar schatting 15% van alle afkeuringen. 
Dit boek laat zien hoe eentonig werk 
beter kan, ondersteund door vele illustra
ties en schema'. Eerste druk, 1992, 93 
pagina's. 

Verbe te ren v a n w e r k p l e k k e n : de 
prakti jk 
Beroepsgebonden aandoeningen zijn 

vaak terug te voeren op onvolkomenhe
den in de inrichting van de werkplek of 
de organisatie van het werk. Aanpassing 127 
van werkplekken en werkorganisatie 
kan klachten voorkomen of oplossen 

Handboek werks t ress 
Vaak liggen de oorzaken van stress in 
het werk. Dit Handboek leert oorzaken 
en gevolgen onderkennen en biedt een 
stappenplan voor de systematische aan
pak van werkstress. Vierde ongewijzig
de druk, 1995, 197 pagina's. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
IN DE PRAKTIJK 

Een serie goedkope, geïllustreerde zak
boekjes met informatie die aansluit op de 
dagelijkse praktijk binnen met name de 
bouw en technische bedrijven. Ruim 
gebruik van foto's en illustraties. Maakt 
stap voor stap duidelijk hoe het werk vei
lig en gezond uitgevoerd kan worden. Het 
is tevens mogelijk een abonnement te 
nemen op serie. De nieuw verschenen 
boekjes en gereviseerde uitgaven worden 
u dan automatisch toegezonden. Zo blijft 
u met up-to-date materiaal werken. De 
volgende titels zijn per 1993 leverbaar: 
AIP-1000: Veilig werken in de bouw 
AIP-01: Veilige inrichting van de bouw

plaats 
AIP-07: Veilig hijsen 
AIP-09: Brandpreventie tijdens de bouw 
AIP-10: Veilige kraanbanen en kraan-

opstellingen 
AIP-11: Veilig werken met rolsteigers 
AIP-12: Veilig werken in putten en sleu

ven 
AIP-13: Veilig werken op hoogte met 

valbeveiliging 
AIP-16: Veilig werken in putten en rio

len 



AIP-17: Gezond tillen, trekken en 
duwen 

128 AIP-18: Ladders en trappen 

JURIDISCHE REEKS 

Wie verzekerd wil zijn van de laatste 
stand van zaken op het gebied van arbo-
wetgeving en -regelgeving, kan een 
abonnement nemen op de Juridische 
Reeks van het TNO Arbeid. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Verkoop. 
Tot op heden verschenen de volgende 
titels: 

De Arbeidstijden^iret complee t 
Complete wettekst met artikelsgewijze 
toelichting. Eerste druk, 1995, 95 pagi
na's 

Het (on twerp ) arbobeslui t complee t 
Tekst en uitleg over het nieuwe ont-
werp-arbobesluit. Eerste druk, 1994, 
242 pagina's 

De Arbowet complee t 
Toelichting, wetstekst, trefwoordenlijst, 
register. Zesde gewijzigde druk, 1995, 
96 pagina's. 

Nieuwe g renzen aan arbeidsomstan
d igheden 
Europese richtlijnen en hun invloed op 
de Nederlandse situatie. Zesde gewijzig
de druk, 1995, 76 pagina's. 

A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n e n aan
sprakel i jkheid 
Wetgeving en jurisprudentie. Eerste 
druk juni 1993, ca. 56 pagina's. 

AFFICHES EN THEMABIADEN 

Arbo-affiches e n Arbo- themabladen 
Grote kleuren-affiches geschikt als 
hulpmiddel bij het geven van voorlich
ting en instructie over veilig en gezond 
werken. Vormen een geheugensteuntje 
voor veilig werken en fleuren bedrijfs
ruimten op. Jaarlijks twaalf nieuwe 
onderwerpen, zowel los te bestellen als 
per abonnement. De Arbo-themabladen 
geven over dezelfde onderwerpen ach
tergrondinformatie . 

Instructieplaat hand- e n armseinen 
bij he t hijsen 
Laat met tekeningen zien welke hand
en armbewegingen een aanwijzer moet 
maken om een kraanbestuurder over
eenkomstig NEN 2025 te instrueren. 
Op extra groot formaat gedrukt en 
voorzien van ophangstrips. 

EHBO-instructieplaat 
Bevat vele tips, regels en illustraties. Op 
extra groot formaat gedrukt en voorzien 
van ophangstrips. 

Catalogus affiches 
Over de Arbo-affiches en de Arbo-the
mabladen en de instructieplaten is een 
catalogus met alle afbeeldingen en prij
zen beschikbaar. 
Te bestellen bij: 
Klantenservice Samsom 
Postbus 4 
2400 MA Alphen aan den Rijn 
Tel (0172) 466848 
Fax (0172) 466769 



Woorover goot het ols we het hebben over orbeidsomslondigheden? Wol levert
oondocht voor onze orbeidsomslondigheden ons op en wot kunnen wii doen om
onze orbeidsomstondigheden te verbeteren? Welke welten en normen ziin von
loepossing?

Dit boek beontwoordt deze vrogen en voorziel doormee in de brede båhoefte
oon informolie over de kern von het themo orbeidsomstondigheden De nodruk is

gelegd op siluoties woorin mensen blootstoon oon lowooi, toxische sto[[en, een
slecht klimoot, slechte verlichting, te zwore Fvsieke belosting ol lichoomstrillìngen
Ook is er oondocht voor de risico's von elektriciteil, brond en stroling
Onbekendheid met juist deze onderwerpen bliikt sfeeds tc ieiden tot onnodige on-
gevollen en beroepsziekten Reden wooronr in dit boek de belongrijkste risico's
en prevenlie doorvon op een rij zìin gezet Bovendien worCl steeds verwezen
noor relevonle wetgeving en worden verbeteringen gesuggei-eerd
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