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Laten we er geen doekies om windenr een zieke

werknemer is zelf niet graag ziek en bovendien

kost hij de werkgever geld. Dus hoe korter de

duur van het arbeidsverzuim. des te liever het

beiden is. Maar als arbo-zorg verantwoordelijke

wilt u natuurlijk wèl graag dat het genezings-

en preventieproces zo gunstig mogeliik verloopt.

Caat het daarbii om klachten aan het bewegings-

apparaat (zoals RSl, verstuikingen, verrekkingen

of overbelasting), dan kunnen Push Medical braces

een ondersteunende rol spelen

Push braces zijn gebaseerd op

het functionele tapeconcept en

bieden het aangedane gewricht

cle gewenste aanvullende stabi-

liteit. Ze zorgen voor een effec-

tieve en snelle remedie, met name:

. ter preventie van letsel bii risicovol en/of

belastend werk, of bii risicovolle sporten;
. bii de functionele behandeling van gewricht-

sletsel;
. bii een chronische instabiliteit.

Kortom, Push Medical braces zijn zowel cura-

tief als preventref inzetbaar. Het gaat er immers

niet alleen om, zieke werknemers weer snel op

de been te krijgen, maar vooral ook om onno-

dige arbeidsuitval structureel te voorkomen. En

daar hebben natuurliik alle
betrokkenen baat bii

Voor meer (wetenschappeliike)

informatie over de di[[erentiële
voordelen die Push Medical

braces u kunnen bieden, kunt u

ons bellen. faxen o[ e-mai]en.

T------------76
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Tafting care of motion

P6tbus I 558 . ó2ot BN Maastricht . tel lD43l ?63 40 40 . Íax l043l 363 12 92 . *mail: info@push-brace.com





VOORWOORD

In oktober van het vorig jaar is de Arbowet 1998 vriiwel
ongewijzigd door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dit be-
tekent dat Nederland medio 1999 met een nieuwe
Arbeidsomstandighedenwet te maken krijgt. Met deze

wet, maar zeker ook dankzij de steeds beter georgani-
seerde arbozorg in bedrijven, staat Nederland in Noord-
west-Europa aan de top als het gaat om de door werkne-
mers ervaren gezondheidsproblemen op het werk. In De-
nemarken en Zweden vindt 60 à 70 procent van de werk-
nemers dat hun werk de gezondheid aantast. Duitsland en
Frankrijk scoren iets minder, met respectievelijk 50 en 55
procent. ln Nederland geeft 'slechts'46 procent van de

werknemers aan dat hun werk invloed heeft op de gezond-
heid.

Ondanks de bijna ongewilzigde nieuwe Arbowet, gaan er
voor werkgevers en werknemers toch een paar dingen ver-
anderen. Denk bijvoorbeeld aan het ingevoerde Maatwerk-
artikel, de Wet bestuurlijke boete en de jaarlijkse schrifte-
lijke rapportage ()ver de invoering van het plan van aan-
pak inzake de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Dit plan komt in de plaats van het uit de wet geschrapte
arbojaarplan en -verslag. Met name over het Maatwerkar-
tikel en de rX/et bestuurlilke boete kunt u alles lezen in
hoofdstuk 12 van dit jaarboek. In dauelfde h«rofdstuk
vindt u tevens uitgebreide informatie over de sociale
zekerheidswetgeving. Goede arbeidsomstandigheden kun-
nen immers een wezenlijke bijdrage leveren aan het ver-
minderen van de kosten van sociale zekerheid. Met de
komst van de WULbZ, de PEMBA en de Wet REA is hier-
voor ook een wetteliike basis aanwezig. De overige hoofd-
stukken zijn minder ingrijpend gewiizigd, maar uiteraard
wel aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied
van veiligheid en gezondheid op het werk.

Wellicht is het u opgevallen dat op de omslag van dit jaar-
boek Arbo en Milieu een nieuwe uitgever genoemd staat.
Aanleiding hiervoor is een reorganisatie binnen \il/olters

Kluwer Nederland. Daarbij is het totale arbofonds van de
ene dochter (Kluwer) overgegaan naar een andere dochter

t5



voorwoord

(Samsom). TNO Arbeid (tot voor kort NIA TNO), waar
het jaarboek al jaren inhoudelijk wordt samengesteld, en
Samsom werken dus voortaan samen aan het meest actue-
le en volledige arbojaarboek van Nederland.

Ook dit jaar weer staat het jaarboek Arbo en Miliew garant
voor duidelijke en praktische informatie voor de arbo-pro-
fessional. Voor de editie 1999 hebben auteurs en redactie
opnieuw alle informatie die u in de dagelijkse praktijk no-
dig heeft, gerangschikt en overzichtelijk weergegeven.
Heeft u opmerkingen over deze editie?'Wij horen graag
iets van u!

drs. Lydia van der Hulst
TNO Arbeid
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Lewerancier van elektrische
Hoog / Laag-vèrstelsystemen

r-ï

Wat betekent een goede
baan als uw werkhouding
slecht is?

Met trehulp van elektrische
LINAK verstelsystemen
kunnen meubelfabrikanten
hun werkplekmeubilair
zo flexibel maken. dat uw
werkhouding verbeterd
wordt.

Linak producten worden
toegepast in bijvoorbeeld:
bureaus
call center meubilair
werkbanken
receptieba I ies
controlekamermeubilair

De "Deskline" is de nieuwste
ontwikkeling van Linak. Het systeem

wordt compleet geleverd met
2 slaanders. voeding en bedienings-

paneel. Met één druk op de knop kan
een werkblad geruisloos naar de

gewenste hoogte gebracht worden.

TINAI(ffi
Linak Actuator-Systems B.V,

Nikkelstraat 35,

NL-4823 AE Breda

Tel.: +31(0)76-542 44 40

Fax: +31(0)76-542 61 10

E-mail: info@linak.nl



COMTORTABET
Purofort laarzen worden vervaardigd uit
geschuimd pollurethaan. De Purofort
heeft hierdoor in vergelijking met alle

andere laarzen een aantal unieke eigen-

schappen. De Purofort is 750 tot 1.000
gram lichter in gewicht. Daarnaast

bliift de Purofort zelfs bij extreem lage

temperaturen (-25"C) soepel en elas-
tisch. Tel daarbij op de uitstekende
pasvorÍn, dan kunt \ ma r tot één

conclusie komen: Purofort biedt
ongekend comfort!

vEil.tG
Purofort laarzen hebben een stalen
neus enlof zool en ze voldoen uiteraard

a;an de laatste Europese Normen

op het gebied van veiligheid
(8N345/8N347).

PUROFORT

HEVEA B V, POSTBUS 1, 8 1(]() AA RAALIETELEFOON O57 Z, 341 555. FAX 057'2 - 362 206
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f,,UI! TELI JXB VENTILAT'-/

Een natuurliik binnenklimaat:
itengewoon goed

Een aangename tempemtuur; tochhrrije

ruimten, volop daglicht en voldoende

ventilatie. Dat zijn de bela4grijkte

voorwaarden voor een góed en gezond

werkklimaat.

Bmkel Atrnos zorgt voor zo'n klimaat.

Met eigentijdse beglazings- en ventilatie-

systemen, een professioneel advies en een

gedegen ondersteuning.

Bmkel Atmos vèzorgt integmle maatwerk-

oplossingen die aan de fubo-eisen en EPN

voldoen. Desgewenst met prestatiegaranties

die borg staan voor een optimale werking van

elk systeem.

'§lbrakel atmos
ahe beneÍitJ of D;tture inside

Bmkel Atrnos b.v - Postbus SZq -'SqOO A,lvl Uden - Tel 0413-338338
fr x 0413-338300 - E-mail bmkelatrnos@ nl.bmkel-group.com
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INLE!DING

Het Arbojaarboek vtrn TNO Arbeid en

- sinds dit jaar - Samsom BedrijfsinÍormatie
biedt al jaren een gedegen en volledig over-
zicht van alle belangrijke elementen in het
praktische arbobeleid van bedriiven en
instellingen. Het Arbojaarboek biedt u

up-to-date informatie over alle aspecten van
arbozorg. Veiligheidskundigen, arbeidshy-
giënisten, bedrijfsartsen, arbeids- en organi-
satiedeskr"rndigen, directeuren van kleinere
bedrijven, hoofden personeelszaken en ar-
bocoördinrltoren kunnen zich van de laatste
stand vzrn zaken op arbogebiecl en de trends
voor de nabije toekomst op cle hoogte stel-
len. De gedegen informatie kan helpen rich-
ting te geven aan wat de arbowereld be-
weegt of zou moeten bewegen.

Het Arbojaarboek 1,999 is ook nu weer vol-
ledig aangepast aan alle ontwikkelingen die
zich het afgelopen ja:rr hebben afgespeeld.
De belangrijkste wijzigingen van het Arbo-
jaarboek staan ook dit jaar weer in de
laatste hoofdstukken: naast de rol van de
Arbowet wordt de regelgeving uit het
Arbobesluit, de Arboregeling en de
Arbobeleidsregels r"rit de doeken gedaan.
Daarnaast is er eert paragraaf opgenorncrr
over die onderdelen van de wetgeving op het
gebied van de sociale zekerheid die voor
arbodeskundigen van belang kunnen ziin:
de §TtlLbZ en dc Pernba.

Te verwachten valt dat de wetgeving in 1999
behoorlijk zal worden gewijzigd. NLr kornt
de Arbowet zelf onder het mes. Naar ver-
wachting zal de wet in de loop van 7999 in
werking treden. Waar nu al duidelijk is in
lvelke richting cle nieuwe wet veranderingen
zal veroorzaken is de tekst van het Arbojaar-
boek in die zin aangepast.

Natuurlijk zijn ook alle andere veranderin-
gen in dit Arbojaarboek verwerkt: de hoofd-
stukken fysische, chemische en biologische
belasting zijn geactualiseerd. Daarnaast is
een aantal paragrafen en tabellen geschrapt
die enerzijds een zeer specialistisch karakter
hadden en anderzijds v<>or de betreffende
specialisten niet echt van belang waren, onr-
dat zij hun informatie voornan'relijk uit an-
dere bronnen krijgen.

Het overzicht van organisaties en instellin-
ger-r op het brede terrein van arbeidsomstan-
dighedenzorg is dit jaar weer verder uitge-
breid. Dat geldt ook vor>r het adressenbe-
stand.

Het Arbojaarboek is ook in 1,999 onmisbaar
als naslagwerk en ruggensteun bij het for-
muleren en uitvoeren van een degelijk arbo-
heleid.
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tllIET $POED GEZOCI|T FY$IOTIIERAPEUT
UÍIÍIR BEHAI{IIELIiIÍI UAl{ AttERtEI TIGHAMETIJKE

IGAGHTEI{ ÍIP IlE

,t,,,:: I WERKUIÍIER
''-Ë,

M"'eei'

ls dàt de remedie om van allerlei
spanning en pi.jn in armen, benen,
schouders, nek en handen af te komen?
Nee, natuurlijk niet.

U kunt beter maar te rade gaan bij
De ErgoShop. Eén van de bekendste
ergonomiespecialisten van Nederland.
Met een zeer breed kwaliteitsassortiment
ergonomische producten voor op de
werkvloer, revalidatie, etc.

Zoals bijvoorbeeld elektrisch
instelbare werktafels, Höganàs stoelen,
de anatomisch gevormde contourmuis,
diverse speciale toetsenborden en een

hele serie pols- en armsteunen. Direct
maar even bellen voor nadere informatie.

Akerboomseweg 23,
Postbus 2037,2470 AA Zwammerdam
tel. (01 72) 61 68 00/61 64 00
fax (0172) 61 60 1 6
De Ergoshop is een onderdeel van lmpromex Technics B.V.



JAAREVALUATIE VGW DE TBENDS

Zie kte uerzuim e n ttrbe idso ngesc h i kt b e i d
Uit alle statistieken bliikt dat l.ret ziektever-
zuim sinds 1994 sterk gedaald is. De inspar-r-

ningen van overheid en bedrijfsleven hebhen
dus dLridelijk effect. In cijfers is dit als volgt
weer te geven (bron: CBS):
1993 6,7'.\,
lc)94 .5,.5'% (introductie 2-6 weken eigen

risic«r Ziektewet)
199 5 5,5"/"

"1996 5,1% (introductie WULbZ)
't997 5,1%,
Ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuit-
kerir-rgen neemt àf, aI is deze daling rr-rinder
spectaculair. Eén van cle oorzirken van clie

gerirrgere daling is de stilging van het airntal
arbeidsongeschikten door psychische airn-
doeningen, waarbil werkstress de belang-
rijkste oorzirak is.

Figuur '1. 2L) jaar arbeidsongescbiktheid (AAW en AWW) in Nederland

1970 1975

Bron: Ctsu/Lisu.

Werkstress k:rn ontstaan door:
- te hoge werkdrr-rk (eisen aan kwaliteit err

kwantiteit, conrplexiteit van het werk en

de verantwoordelijkheid die men moet
dragen in relatie tot de regehrogeli;khe-
den die men heeft; 31"A van de rverken-
den werkt vaak onder grote tildsdrlrk);

- onzekerheid over de werktoekomst (deze

factor wordt belangrijker omdat steeds
meer mensen een flexibel of tijdelijk con-
tract hebben, in plaats van een vast
dienstverband);

- slechte werksfeer, onder meer door
slechte leiding.

Bij aanhouclende blootstelling kan werk-
stress leiden tot gezonclheiclsklachten en
zelfs tot'burnout'.

'Werkstress is hét rrrborisico van het eind van
de jaren 90 en wordt gezien als een van de
belangrijkste oorzaken van de huidige
'\X/AO-instroom. De werkdruk in Nederland
is hoger en neemt meer toe dan in de ons
omringende landen. Volgens recente gege-

vens is het nog zoeken naar de juiste reme-
die-



Jaarevaluatie VG§í, de trends

Tabel 1 Tolttien udn maotregelen gericht op de aanpak uan werkdruk en werkstrcss in
bedrijuen*

Maatregel uZ werkgevers
(n=17 16\

l. Cursussen en v<lorlichting voor werknemers
2. \rVerkoverleg ingevoerd (minimairl I x pel rnaand)
.i. Individuele taakverlichting
4. Cursus'sociaill' m.rnagement (groepsniveau)
.5. Taakroulatie
6. Taakverbreding
7. Cursus voor lid van het management (enkel individLr)
8. Verandering van werkplek binnen het bedrijf
9. Roosters aangepast

10. Individuele counseling/advisering

9,t
8,1
7,4
a)
4,9
4,4
4,1
4,14
3,u
3.8

rBron: MSLB 199511996' Houtnran, Zuidholen Heuvel, 1998

Uit tabel 1 blijkt dat het aanbieden van cur-
sussen en voorlichting aan werknemers de
meest favoriete maatregel is. Hieronder val-
len niet de cursussen over functiegerichte
vaardigheden, die vallen onder een andere
categorie en scoorden lager (3,7"%, staan
dus niet in de toptien). Ook blijkt dat in
1995/1996 bedrijven gemiddeld slechts één
stressm2ratregel treffen. Alleen de overheid
(inclusief onderwijs en gezondheidszorg)
,rnderscheiJt zich hicrhij irr positieve zirr;
dairr treft men gemiddeld twee maatregelen.
Willen we werkstress grondig airnpakken
dan lijkt meer onclerzoek nilirr de effectivi-
rert van (corr binirties van ) stressnraatregelen
no<>dzakel ij k.

Beroepsziektcn
Bij beroepsziekten denken de meeste mensen
v:rak eerst aan de gevaren van irsbest. Dit is
echter onjuist. Kanker als gevolg van asbest
(mesothelioom) konrt pas op de negende
plaats van beroepsziekten.
De toptien van beroepsziekten, met tussen
haakjes de risicovolle branches/groepen, is
als volgt:
1. huidaandoeningen (kappers, chemie,

metaal, bouw, gezondheidszorg, land- en
tuinbouw);

2. slechthorendheid (industrie, bouw,
musici);

24

3. rugklachten (bouw, agrarische sector,
verplegend personee[, distributie,
beroepschauffeurs);

4. stress (vervoer, communicatie, zakelijke
dienstverlening, gezondheidszorg, onder-
wijs, horeca, drukkeriien, uitgeverijen);

.5. longziekten (huisvuilbeladers, bakkers,
proefdierverzorgers, champignonkwe-
kers, natuursteenbewerkers);

6. 'Repetitive Strain Injury' of RSI (compu-
terwerkers, kappers, caissières, tennisle-
raren en uitbeners);

7. infectieziekten (gezondheidszorg, afval-
verwerking. egr,rrische \cct()r. vis- en

vleesverwerk irrg);
tl. triI I ingsziekten (chauffer-rrs cn beclien,rrrs

van mechanisch handgereeclschap z<>ills

drilboren err nrotorkettingzagen);
9. beroepsk:rnker (isoleerders, verf-, rubber-

en kabelindustrie, clakdekkers, wegen-
bouwers);

10.'Orgar-ro Psycho Syndroom' of OPS
(schilclers, spuiters, drukkers, tapi jtleg-
gers, [aboranten).

Ilron: Nederlands (lentrum voor Beroepszicktcn.

Miljoenen mensen worden bedreigd door
één of meer van deze beroepsziekten. Con-
crete acties worden echter te weinig onder-
nomen, ondanks het feit dat het gaat om
\il/AO-instroom van de toekomst.



Ongeuallen
In het Arbojaarboek 1998 werd nog gen.reld

dat het aantal ongev:rllen per 100 werkne-
mers sinds de tweede wereldoorlog continu
daalt. De laatste jaren lijkt er echter een om-
slag naar meer ongevallen te zijn. Al sinds
L967,toen de Ziektewet de Ongevallenwet
verving, is de registrirtie van arbeidsongeva[-
len eer-r probleen-r.). Er is voortdurend sprake
van onderregistratie, dat bli jkt bi jvoorbeeld
uit het jaarverslirg van de Arbeidsinspectie
over 1997. Hierin staat dat ín 7997 het aan-
tal gemelde ongevallen 3.-50.5 bedroeg tegen-
<>ver 2.939 in 1996. Deskundigen taxeren
het werkelijke aantal ongevallen op een
veelvoud hiervan, namelijk 4,4 ongevallen
per 100 werknemers per jaar. Bii een be-

roepsbevolking van meer dan viif milloen
betekent dit zo'n 220.000 r>ngevallen per
jaar.
Het valt te verwachten dat het aantal dode-
lilke ongevallcn op een correctere manier
wordt geregistreerd. Maar vanaf 199-5 wor-
den ook verkeersslachtoffers die beroepshal-
ve op weg zijn bij de arbeidsongevallen ge-

teld. Daar is wat voor te zeggen, maar het
zou wel zo praktisch zijn om die cijfers apart
te vermelden. Dan zor-rden trends echt te zien
zijn. Nu is er een dalend verloop vatr circa

Jaarevaluatie VGW, de trends

170 per laar in 1970 tot circa .50 in het begin
van de jaren 90.
De laatste jaarverslagen van de Arbeidsin-
spectie geven de volgende airntallen dodelij-
ke slachtoffers:
1995 90
1996 1 10
1997 128
De vraag is of een verandering van registra-
tie de oorzaak van de stijging is, of dat het
aantal dodelijke slachtoffers echr stiigende
is. Het lijkt erop dat beide öorzaken een rol
spelen en dat er dus echt sprake is van een

stijging. De verklaring voor deze stijging is

volgens inspecteurs van de Arbeidsinspectie
te vinden in de instroom van veel nieuwe,
dus onervaren, werknemers naast de verho-
ging van de werkdruk.

Tot sktt
De laatste jaren wordt er veel aanc{acht be-
steed aan werkstress. Dat lijkt terecht, werk-
stress is immers niet alleer-r een bedreiging
van het welbevinden, het is ook een ziekma-
ker er-r verhoogt bovendien de kans op onge-
vallen. Kortom, werkstress leidt tot proble-
men op het complete VGW-gebied. Hopeliik
wordt 1999 het jaar waarin een goede aan-
pak voor de oplossing van dit probleem
wordt gevonden en toegepast.
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Nieuwe
Real Time Octaaf
Analyzer typeRr-1ooo

Gemakkeliik in gebruik
Door de tiptoetsen en het grote

LCD-scherm is het instrument

zeer eenvoudig te bedienen.

Met behulp van het software-

programma kan de data grafisch

of numeriek worden weergege-

ven.

Uitgebreide toepassingen
De RT-1000 is compact en ideaal

voor analyse van geluidscontroles,

verkeersonderzoeken, geluid-

metingen op de werkvloer en elke

andere meting op industrieel en

openbaar terrein.

Zie ook hoofdstuk
'Meetapparatuur'.

KOENDERS INSTRUMENTS BV HE]
Postbus 1189, 13O0 BDAlmere-Stad. Tel. (036) 54801 01 . Fax (036) 54801 02



1 FYSISCHE FACTOREN

1.1 Geluid

I .1 .1 Schadelijk geluid

In Nederland staan zo'n 900.000 mensen
bloot aan schadelijk geluid (een geluidsni-
veau van 80 dB(A) of meer). Langdurige
blootstelling aan schadelijk geluid kan blij-
vende gehoorschade veroorzaken. Naarma-
te het geluidsniveau hoger is en de blootstel-
ling langer duurt, wordt de kans op en cle

ernst van gehoorschade groter. (iehoorscha-
de door lawaai ontstaat geleiclelijk. \Vanneer
remand op latere leeftijd bovendien te ma-
ken krijgt met de normale ouderdon'rsdoof-
heid, kan een sociale handicap ontstaan of
verergeren. Hii krijgt dan r.noeite met het
luisteren naar muziek <>f het voeren van een
gesprek, vooral in een nrnroerige omgeving.

1.1.2 Hinderlijkgeluid

Geluid is niet alleen een mogelijke bron van
gehoorschade. Het kan ook de communica-
tie of de concentratie verstoren of belemme-
ren. Als geluid van minder dan 80 dB(A)
st()ort, dan spreekt men van hinderlijk ge-
luid. Welk geluidsniveau als hinderlijk moet
worden aangemerkt, is zeer afhankelijk van
de situatie en de te verrichten taken.
Hoewel storing van de concentratie een

sterk subjectief karakter draagt, bestaarr er
toch globale, minimaal aan te houden richt-
waarden voor de diverse soorten werk (zie
paragraati 1.1..4.2\.
Ten slotte speelt de persoor-rlijke belevir-rg
van wat hinderlijk is; voor het geluidsniveau
zijn er nauwelijks indicaties te gevcn. De be-
leving wordt veel meer bepaald door anderc
karakteristieken van het geluid.

Hinderlijk geluicl is echter niet alleen maar
onprettig. Het kan ook invloecl uitoefenen
op de veiligheicl. Zo bestairt het risico clat
alarm- of noodsignalen slecht worden ge-
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hoord. Om d:rt te voorkomen moeten deze
sign:rlen minimaal 1.5 dB boven het achter-
grondniveau [ggen en bij voorkeur uit
meerdere tonen tussen 200 en 5.000 Hz be-
staan.
Ook kan het gebeuren dat werknemers
moeilijk met elkaar kunnen communiceren.
waardoclr misverstanden en dus onveilige si-
tuaties kunnen ontstaan. Dit probleem kan
worden bestreden door middel van porto-
foons of nauw omschreven hand-/armseinen
(zie bijvoorbeeld paragraaf 4.5.5).

1.1.3 Begrippen

Geluidsniueau
Het geluidsniveau is een ma.1t voor de ener-
gerische inhoud van het geluid en irls zoda-
nig ook een maat voor het gehoorbeschadi-
gend vermogen.
Het geluidsniveau op een bepaalde plirats en

een bepaald tijdstip is als volgt gedefinieerd:

r ^ _ a^ _ krg geluidsdruk (plaats.tijd)
LD = /\) 

^-------- relèrent iewurrde

De geluiclsdrirk en de referentiewaarde wor-
clen uitgedrukt in de eenherd Pascal (Pa), het
geluidsniveau in decibel (dB). De referentie-
waarde bedraagt 2. I 0' Pa, ongeveer de mi-
nimale gelr,ridsclruk die een gezond oor nog
kan horen.
In het kacler virn arbeidsomstandigheden is
voortrl het gemidclelde geluidsniveau op de
werkplek over een representatieve periode
van belang (zie ook: equivalent geluidsni-
veau tiidens een werkzaamheid, blz. 24).

Geluidsniueau in dB(A)
Het menselijk oor is gevoeliger voor hoge
dan voor lage tonen. Wil het resultaat van
een geluidsmeting een beeld geven vau de tn-
werking van geluid op ons gehoor, cl:ttt nroe-
ten per toonhoogte correcties worden toegc-
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octaafbandmiddenfrequentie

Hz.

past. Die correctiem()geliikheid zit op vrij-
wel elk meetinstrument, waarmee dan direct
het geluidsniveau in dB(A) gemeten wordt.
In staan de c«rrrecties voor cle verschillende
toonhoogten (octaafbanden). Het symbool
voor deze grootheid is L,\.

Tabel 1. A-correctics in dB bij dc uerscbil-
I e n dc, rt a af l, dtt d nr i dde rtÍ rc q r t c ttt i t s

gelirid 1.1.3

ters (meting gedurende een volledige werk-
dag), maar k:rn ook berekend worden als het
takenprofiel (welke taken gedurende welke
tiidsdLrur) en de biil-chorerrde L,r.,,*'s he-
kend zijn. Om gehoorschadc te vriorkornerr
rnag het geluidsexpositieniveau niet boven
80 dB(A) komen. Bij het bepalen van de
ernst van de situatie wordt naast het aantal
blootgestelden met name deze grootheid in
ogenschouw genomen,

G el u i dsu e rm o gensn iu eau
Deze grootheid geeft aan hoeveel geluid-
senergie een bron uitzendt. Het is dus een
vast kenmerk van bijvoorbeeld een op volle
capaciteit werkende machine. Het gelLridsni-
veau (L.n) waararn een werknemer bij die
machine blootstirat, is ook afhankelijk van
dc afstan,l. Als het geluidsvermogensniveau
bekend is, kan de L^ voor elke afstand tot de
bron worden uitgerekend. Voor diverse
bouwm:rchines zijn n-raxima aan deze ni-
veaus gesteld. Het symbool voor deze groot-
heid is L,.,. en de eenl.reid dB of dB(A).

breqwentie
De frequentie geeft de toonhoogte van het
geluicl aan. Een lage frequentie betekent lage
tonen, een hoge frequentie hoge tonen. De
eenheicl is hertz (Hz). In het frequerrtiespec-
trum liggen de volgende gebieden:

- infrasoon (niet hoorbaar) 0...20 Hz
- hoorbaar 20...20.000 Hz.

- ultrasoor.r (niet hoorbaar) > 20.000 Hz

Nagalmtijd
Belangrijk voor een goede akoestiek is de
nagalmtijd. Dat is de tijd waarin een geluids-
niveiru, na stilzetten van de bron, is afgeno-
men rnet 60 dB. Dc nagalrntild is een functie
van het v«rlume en het geluidsabsorberend
vermogen (zie paragrairf 1.1.-5.2) van een
ruimte. De optimale nagalmtijd hangt voor
een helangri;k deel af v,rn het soorr aetivitei-
ten. Toch kan een globale indicatie worden
gegeven vrrn nagalmtijden die voor verschil-
lende ruimten airnvaerrdbaar zijn. Een :rantal
richtwaarden is opgenomen in tabel 2.

A-correc-
tie
(dB)

t.,
125
2.50

500
1000
2000
4000
tt000

-26
-16

o

-3
0

+1
+.1
-1

F,quiua lent gelu idsnit,e au
Als het geluidsniveau niet corlstant is, dan is
het eqr"rivnlent geluidsnrveau het beoorde-
lingscriterium. Dit is het energetisch gemid-
delde geluidsniveau gcdurencle een bepaalde
periode. Het wordt aangeduid met het sym-
hool L.., en [.,.., voor A-gewogen rrivelus.
Her eqtiivalent !eluidsniveeu i: het niveau
dat volgens de wettelijke bepalingen getoetst
moet worden aan cle grenswaarden. Het
symhool voor deze grootheid is [._r.0,,.

G e lu i d sexp r tsitien iueau
Het geluidsexposirieniveau, ook wel de dag-
dosis genoemd, bepaalt in belangrijke mate
de kans op gehoorschade. Het is de tottrle
hoeveelheid gelr"rid waaraan iemand tijdens
een werkdag van ircht uur blootgesteld ge-
weest is. Het symbool voor het geluidsexpo-
sitieniveau ir L.r., *., en de eenheid dB(At.
Eerr geluidsexpositieniveau van x dBlA;
komt overeen met de blootstelling aan ge-
luid met een gemiddeld, equivalent, geluids-
nireau (L^...,) van x dB(A)gedurende een
werkdag vair acht uur. Het gclrridscxpositie-
niveau kan gemeten worden rnet dosisme-

2.)
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Tabel 2. Nagalmtijden

Ruimte Aanbevolen
nagalmtijd
in seconden

Grote fabriekshallen en 1,5...2,0
werkplaatsen
Kleine werkplaatsen 1,0...1,5
Grote kantoorlokalen 0,8...1,0
Kleine kantoorlokalen 0,5...0,8
Kantines 0,8...1,0

1.1.4 Wetgeving

1.1.4.1 Schadelilk geluid

De wet- en regelgeving over schadelijk ge-

Iuid op het werk is opgenomen in afdeling 3

van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit en is
van toepassing op alle arbeicl in de zin van
de Arbowet, ongeacht de sector of bedrijfs-
tak (voor zeeschepen en luchtvaartuigen gel-
den aparte voorschriften, deze worden «rok

in het Arbobesluit genoemd). Het Arbo-
besluit verplicht de werkgever om, in het ka-
der van de risico-inventarisatie en -evalua-
tie, het geluid op de werkplek volgens een

schriftelijk vastgelegd programma te ([aten)
beoordelen en zo nodig te (laten) meten. Ge-
luidsniveaus van meer dan B0 dB(A) worden
als schadelijk aangemerkt. Boven dat niveau
moeten blootgestelde werknemers voorge-
licht worden over de gevaren van schadelijk
gcluicl en over de bedrijfsmaatregelen ter be-
perking var-r die gevaren. §Terknemers die
a:rn geluidsexpositieniveaus hoger dan 80
dB(A) worden bl<>otgesteld, moeten van de
werkgever cle mogelijkheid krijgen om regel-
matig, clat wil zeggen [Iet tussenpozen van
niet langer clan vier ja:rr, een audiometrisch
onderzoek tc ()ndergaau. De werknemer
wordt in kennis gestelcl vlur cle resultrlten
van het onderzoek. 1i7:rnneer gehoorschade
wordt geconstateerd, rnoet de werkgever
rnaatregelen nemerl orl verclere achteruit-
gang van het gehoor tc v<>orkonren. Bii de
bestrijding van schadelijk geluicl dient de ar-

beidshygiënische strategie te worden gehan-
teerd (zie paragraaf 1.1.5).
Bij equivalente geluidsniveaus boven 80
dB(A) rnoet de werkgever passende gehoor-
beschermingsmiddelen ter beschikking stel-
lcn. Dezc dienen een Jcmping re Beven tot
beneden 80 dB(A) in de gehoorgang. 'Wan-

neer dat technisch niet mogelijk is, moeten
cle gehoorbeschermers ten minste dempen
tot beneden 85 dB(A), terwijl beperking van
de blootstellir-rgsduur er in dat geval voor
moet zorgen dat hcr gelurdscxpositieniveeu
per dag de 80 dB(A) niet te boven gaat. Bii
equivalente geluidsniveaus boven 85 dB(A)
moet de werkgever maatregelen nemen om
het lawaai rot hencden deze grcns tc vcrnritt-
deren, tenzij dat om technische, operatione-
le of economische redenen redelijkerwijs
niet van hem kan worden verlangd. De
maatregelen ter beperking van het geluidsni-
veau dan wel ter vermindering van cle Ia-
waaiblootstelling moeten in een schriftelijk
plan worden vastgelegd.
Plaatsen waar equivalente geluidsniveaus
hoger dan B5 dB(A) kunnen voorkomen,
moeten zijn afgebakend en gemarkeerd, bij-
voorbeeld met lijnen op de vloer en met
waarschuwingsborden. Dit zijn de zogehe-
ten geho<>rbeschermingszones. Deze gehoor-
heschermingszones mogen alleen betreden
worden door werknemers die daar beroeps-
halve of Lrit hoofde van hun functie moeten
zipr, mits voorzien van gehoorbescherming.
Bij ecluivalerrtc gelr"ridsniveaus boven 85
dB(A) zitn werkner.ners verplicht de hun ter
beschikking gestelde gc'hoorbeschermings-
middelen te dr:rgen. ln l99B zijn de waarden
verlaagd. \r)7:rar in vot>rgaande jaren een

wettelilke Étrens van 90 d1l(A) gold, geldt nu
een grens van 8-5 dB(A).

Het equivalente geluidsniveau wairr het l.rier

over gaat is het ecluivalente gelr-riclsniveau
van een wcrkze.rnrheid, de L^...,,,. De gc-

noemJe gelui.lsexpositienivertis herrefien
d. L^., *.., izre paragraa[ 1.1.3).
Irr NËN 14 l8 en 3419 lzie lrterarutrrl zilrr de
geëigende meetmethoden beschreven.

.i0
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Resultaten van gelr-riclmetingen moeten wor-
den geregistreerd volgens àrt.6.7 van het
Arbobesluit. §?anneer in het bedrijf de grens
van 80 dB(A) wordt <>verschreden, moet bo-
vendien ook de nsico-inventarisatie en -evx

luatie op het gebied van geluid worden gere-
gistreerd. Hierin nroet worden beschreven:

- het soort werl<zaamheden;

- het aantal blootgestelde werknemers;
- de geluidsintensiteit;

- de duur van de blootstellir-rg.

Rede I ij kerw ij s c I ausule
Hoewel de grens voor schadelijk geluid
wordt gelegd bil 80 dB(A), zijn nraatregelen
om het geluidsniveau te verlagen pas ver-
plicht vanaf 85 dB(A). Deze opzet is bedoeld
om te voorkomen dat het Nederlandse be-
drijfslcven in een nadelige corrcurrentieposi-
tie komt ten opzichte virn het buitenland.
Anrlere landen hanteren nan'relijk over het
irlgemeen tt5 of 90 dB(A) als grenswaarde.
Ë,en toelichting op de wettelijke verplichtin-
gen staat in Arbo-lnformatieblad (AI-blad)
4 'Lawaai op de arbeidsplaats' van de Ar-
lreidsinspectie. De verplichting om maatre-
gelen voor lawaaibestrijding te nemen vanaf
een niveau van 8.5 dB(A) geldt bovendien
v()or zover dat in redelijkheid kan worden
gevergd. Dit betekent dat in gevallen waarin
:rndere zwaarwegerr,Jc hclangen errrst ig wor-
den geschaad door die verplichting, de
werkgever een beroep op deze clausule karr
doen. Daarbij wordt onder meer gekeken
naaf:
- de ernst van de situatiel
- de technische haalbaarheid;
- de oper:rtionele haalbaarheid;
- de economische haalbaarheid.

De afweging welke maatregelen mogelijk
zijn, dient rn de eerste plaats binnen de be-
drijven te worden gemaakt. De werkgever
moet het resultaat van die afweging kunnen
verantwoorden, met name tegenover de Ar-
beidsir.rspectie. In Al-blad 4 is een toelich-
ting gegeven op de cliverse elementen van het
reclel ij kerwij sbeginsel.

1.1.4.2 Hinderliik geluid

S1t r aa ku e r sta an b a a r h e i d
Geluid met toonho<>gten (frequenties) trrs-
sen ongeveer 3.50 en 3.000 Hz stoort de
spraakverstaanbaarheid het sterkst. Onr de
hoeveelheid geluid in dat gebied uit te druk-
ken, wordt de'Prefèred Speech Interference
Level' (PSIL) gehanteerd. De PSIL is het re-
kenkundig gemiddelde van de gelr.ridsni-
veaus in de octaafbanden met miclclenfre-
quenties van 500, 1.000 en 2.000 Hz. Uit
onderzoek is bekend op welke afstand men
nog een normaal gesprek kan voeren bij de
diverse PSIL-waarden. Toetsing van siruaries
aan deze waarden vereist dus metingen met
octaafbandfilters. 'Wanneer het om een diep-
gaande beoordeling van een werkplek op dit
aspect gaat, is dat de goede manier. Een eer-
ste, globale beoordeling kan echter uitge-
voercl worden door het meten van (totale)
geluidsniveaus in dB(A) en toetsing daarvan
aan de indicatieve waarden uit tabel 3.

Acceptatieu)aardefi
Richtwaarden voor het beoordelen of ont-
werpen van werkplekken met betrekking tot
de hinderlijkheid van geluid (in de zin van
verstoring van cle concentratie) zijn te vin-
den in Arbo-lrrformatieblad (AI-blad) 24
'Bouw van beclrijfsruimten' en Al-blad 7
'Kantoren'. Nrrast de waarden afkomstig r,rit

de Al-bladen staan in de voornorm NVN
3438 van het Nederlands Normalisatie In-
stituut streefwaarden voor geluidsniveau en
nagelnrriytlen mct bctrekking t()t verst()ring
van communicatie en concentratie . Een uit-
gebrercler overzicht van dergelijke waarden,
hier acceptatiewaarden genoenrd, staat in
tabel 4.
De w:rarden in Al-blad 24 zijn, net als die uit
tabel 4. aanbevolen maxinrumwaarden:
overschrijding van de vermelde geluidsni-
veaus moet worden vermeclcn. De in AI-blad
7 genoemde geluidsniveaus zijn streefwaar-
den.

}I
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1.1.5 Bestriiding van lawaai en
geluidshinder

Bil de bestrijding van lirwaai op de werkplek
m()et een bepaalde volgorde worden aange-
houden bij het overwegen van maatregelen.
Deze volgorde heet de arbeidshygiënische
strategie. In eerste instar-rtie moet worden ge-

zocht naar mogelijkheden orn het lawaai
aan de bron aan te pakken, bijvoorbeeld
door wijzigingen aan de machine (zie voor-
lichtingsblad V 20-1 van de Arbeidsinspec-
tie, 'Geluidsarm construeren') of door ver-
andering van de manier van werken. Als
bronbestrijding or.rmogelijk of niet doeltref-
fend genocg is, moet worden bel<eken of het
geluid van de bron door isolatie (bijvoor-
beeld onrkasting) en absorptie zodanig in
zijn overdracht beperkt kan worden, dat het
niveau op de werkplek tot beneden de grens
van 85 dB(A) wordt teruggebracht. Voor
aanwijzingen daarover, zie voorlichtings-
blad V 20-2 'Ge luidsarm installeren'. Is ook
reductie van geluidsoverdracht niet mr>ge-

lilk, of onvoldoende effectief, dan moeten
maatregelen bij cle 'ontvanger' worden ge-
nomen: het aantal mensen dat aan schadc-
lijk lawaai wordt blootgesteld, moet zoveel
rnogelijk worden vern'rinderd. Ook dient de
blootstellingsduur te worden beperkt.
Degenen die uiteindclijk in de lawaaiige onr-
geving (85 dB(A) en meer) rnoeten werken,
omdat voor hen de eerder genoemde maat-
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regelen niet korrden worden genomen of niet
afdoende bleken, moeten de beschikking
krijgen over goede gel-roorbeschermers.
\r)Terknemers moeten een oordeel over de

l<euze van de persoonlijke beschermings-
middelen kenbaar kunnen maken. Bi1 het
overwegen van maatregelen om het geluids-
niveau L^"",, bii de ontvenger (werknemer)
tot benederi 8.5 dB(A) rerug re dringen. nr,,cr
op grond van de arberdshygiënische strate-
gie altijd van bovenstaande volgorde wor-
den uitgegaan. Als daar volgens het redelij-
kerwijsprincipe goede redenen voor aanwe-
zigziin, is het echter wel mogelijk om bij de
uiteindelijke keuze de voorkeur te geven aan
maatrepielen uit een lagere cirteg«rrie boven
die uit een hogere categorie. De drie catego-
rieën worden hierna behandeld.

1.1.5.1 Bronmaatregelen

Er zijn twee s()orten bronmaatregelen: toe-
passen van andere (geluidsarme) werkwij-
zen of hulpnriddelen en aanpassingen aan de
bron zelf.
Beide soorten zijn voor het bedrijf nlet een

geluidsprobleem van groot belang. Machi-
nes en werktuigen aanpassen zal praktisch
buiten de directc rnogelijkhederr van de gc-
bruiker liggen. Wel is het mogelijk en :rarr te
bevelen om bij aanl<oop van machines cerr

geluidseis in de specificatics op te nemen.

lltbel -1. lndicatie uan omgeuingsgeluid urxtr L,crscbillende communicatieue actiuiteiten

Activiteit dB(A)-niveau

luisteren naar zwak geluid
zecr goed luisteren
tekst ir-rspreken
goed Iuisteren
slapen en rLrsten

conversatie, radio luisteren, TV kijkcn
gocde verstaan baarheid
redelijk goede verstaanbaarheid
redeli jke verstaanbaarheid
spreken en telefoneren nog mogelijk
spreken niet mogelijk

2t-30
<30
<34
<42
34-47
38-47
42-52
47-56
52-61
56-66
66-80



eenvoudige I ichameli jke arbeid:
. grof-mechanische werkplaatsen;
. fabrieksschoonmaakwerk, smeerwerk'

80 dB(A)

geschoolde lichamelijke arbeid:
. mechanische werkplaatsen, sterkstroomwerkplaatsen;
. sarasebedriiven.

75 dB(A)

lichamelijke arbeid met nauwkeurigheidseisen
stratief werk (geen dagtaak):
. fijn-mechanische werkplaatsen;
. draaieriien, sli jperijen;
. grote schaftlokalen;
. stuurhuizen. bcdieningshuizen (direct sturen

en routinematig admini-

op zicht).

70 dB(A)

lichamelijke arbeid met hoge precisie-eisen en eenvoudig administratief
werk met communicatie:
. íi jnsliiperiien, fi jndraaieri jenl
. stuurhuizen, bedieningshuizen (bewakingskarakter);
. eenvoudig teken- en ontwerpwerk;
. kleine schaftlokalen.

60 dB(A)

administratief werk met intellectuele inhoud:
. programmeurs t.b.v. computers;
. procesregelaars, bedieningswerk voor kritische proccssen;
. teken- en ontwerpwerki
. instructielnkalen, conferentieruimten tot ca. 20 man;
. meerpersoonskantoren.

ss dB(A)

geconcentreerde afwisselende intellectuele arbeid:
. systeemontwefpers t.b.v. computers;
. éénpersoonskantoren;
. conferentiekamers tot ca. 50 man.

4s dB(A)

geconcentreerde intellectuele arbeid:
. leeszalen, bibliotheken, leslokalen;
. spreekkamers (medisch enz.).

35 dB(A)

+ Dc tabel is ontleend aan publicatie S 124 van de Dircctie Arbeidsorrstandiglreden virn SZ\V
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Tabel 4. Accelttatieu,aarden uan geluidsniueaus"

Voorbeelden van andere werkwiizen en
hulpmiddelen zijn:
- gebruik van hydraulisch in plaats van

pneumatisch gereedschap;

- lassen in plaats van klinken;
- schroeven in plaats van hameren of stan-

sen;

- gebruik van elektrische in plaats van die-
selvo r k heftr u cks;

- lijmen in plaats van nrechanische bevesti-
gi ngstechnieken.

Omdat het aanpassen aan de bron zelf een

aangelegenheid is die op het specialistische
vakgebied van de constÍucteur van machi-
nes en werktuigen ligt, wordt hier volsta:rt.r
rnet een verwijzing naar de pr"rblicatie
V 20-1 'Geluidsarm construeren'.

).)
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1.1 .5 .2 Maatregelen in tle ouertlracbtsweg

Maatregelen in de overdracht zijn erop ge-
richt on'r het eenmaal geproduceerde geluid
tegen te houden op zijn weg var-r de geluids-
bron naar de ontvanger. De kennis van der-
gelijke maatregelen is groter-rdeels het do-
rnein v:rn de insta[ateur. Zr.rlke maatregelen
kunnen een sterke irrvloed uitoefenen op de
indeling van de fabriek of op het productie-
proces dan wel de onderhoudsmogclijkhe-
den. Voor de werkgever die dergelijke maat-
regelen wil (laten) treffen is dat reden om
hit'r naurv bil lrctrokkerr te zijrr.
ïrt deze categorie behoren ook de organisa-
torische maatregelen. Deze zijn erop gericht
zo wernig m,rgelijk wcrknemers in rtrimten
te laten verblijven met (te) hoge geluidsni-
veaus en dat voor die werknemers ook nog
eens zo kort mogelijk te laten dr.rren.

Figutrr 1. Luchtgeluid uersus contactgcluid\-

Enige maatregelen:

- rn:rchines geïsoleerd virn de vloer opstel-
lerr met behulp van trillingsclernpencle
materialen en trillir-rgsdempers (rubber,
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Er zijn twee categorieën technische maatre-
gelen: op het gebied van contactgeluid en op
het gebied v:rn lucl-rtgeluid.

Contactgeluid en contactgeluidisriatie
Contactgeluid plant zich voort do()r de vaste
delen van een houwwerk: door de vloer, fun-
damenten, muren, plirfonds err via leidingen.
Die vaste constructicdelen waarin her geluid
zich voortplant, stralcn een cleel van de (ge-
luids)energie af zran de lucht in de ruimten
clie zij omgrenzen. Da:rrdoor <)ntstaat alsnog
luchtgeluid waaraan de in die ruimten ver-
hlijvende personen worden blootgesteld (zie
figuur 1).

Het voorkomen cn beperken van contactÍle-
luid is een zaak voor specialisten. De maat-
regelen zijn met name gericht op het voorko-
merl van de overdracht van trillingen van de
machines naar de bouwdelen of op het voor-
konren van de overdracht van trillingen tus-
sen cle verschillende bouwdelen.

AÍgestraald
luchtgeluid

kLrrk, vilt, stalert vererr en lagers voorzien
van rubber);

- vloer isoleren van wanclen ('zwevende
vloer');

Luchtgeluid ía

__------t --a--:-::a-'--::- Contactgeluid

Contactgel uid{ransmissie
* Bcwerking virn eerr tekening uit het'fijdschrift voor llcdrijísaucliomctrie I 9li9



- flexibele ophanging van leidingen;

- compensatoren (harmonicastukken) in
leidingen.

Voor meer gedetailleerde informatie: pr"rbli-

catte Y 20-2'Geluidsarm installeren'.

Lucbtgeluid en luchtgeluidsisoltttie
Deze vorm van geluid plant zich voort door
de lucht. Wil men voorkomen dat het ge-

hoor daadwerkelijk wordt blootgesteld aart

luchtgeluid (van een bepaald niveau), dan
moet een barrière in de overdrachtsweg
worden geplaatst. Dit heet isolatie en kan
groflveg op twee manieren worden toege-
past: isolatie van de geluidsbron en isolatie
viln een ruimte die gelui.lsarm moet ziin.
Vtror beide gevallen is isolatie te realiseren
door scheidingsvlakken aan te brengen in de

vorm vzul bouwkundige of installatietechni-
sche voorzieningen zoals:

- mllfen van beton, baksteen of ander
zrvaar materiaal;

- omkasting (van machines), veelal varr

staalpla at;

- cabines (voor mensen);

- geluidsschermen rond machines;

- abri's ter bescherming van mensen;

- geluidclempers.
De nrate waarmee het geluiclsniveau wordt
gereduceerd door zo'tt scheidingsvlak (bij-
voorbeeld een omkasting van staalplaat met
daarin deuren en ramen) is voornamelijk
van de volgende twee factoren afhankelijk:

1. De luchtgeluidsisolatiewaarde (R) van c1e

betreffende constructiedelen (rnuuq wand,
vloer, plafond, p[aat, raam, der.rr enz<>voort)
waaruit het scheidingsvlirk bestaat en de
diraruit resulterende totale geluidsisolatie.
De waarde R geeft aan met hoeveel dB het
geluid is afgenomen nadat het door een be-
paald constrr-rctiedeel is gegaan. De grootte
v:rn R wordt bepaald cloor:

- de irard virn hct materiaal (beton, bak-
steerr, glirs, hardboard, metaal);

- de clikte crvan;

- dc íreclucntie van het geluid: voor elke
toonsoort is de geluiclsafuarne anders;

geluid 1.1.5

- specifieke akoestische eigenschappen vart

het constructiedeel (bijvoorbeeld door
spouw of door voorzetwanden),

2. De aanwezigheid van zogenzramde neven-
wegen, dat wil zeggen de mogeliikheid voor
het geluid om zich langs arndere wegen uir te
breiden dan door de isolerende barrière zelf.
Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de

isolerende voorziening gesloten is of niet.
Een scherm (niet gesloten) tussen bron en

ontvanger geeft een lagere geluidsreductie
dan een volledige omkasting (gesloten) van
de br<>n met hetzelfde materiaal.

Er zijn drie categorieën nevenwegen:

- Geluidslekken in de isolerende voorzie-
nir-rg zelf: kieren of slechte aansluiting
dan wel afdichting tussen constructiede-
len (tussen deur en kozijn), gaten (bij
kabeldoorvoer), zwakke plaatsen enzo-
voort. Het belang van dit verschiinsel
blijkt uit het volgende ciifer: van een

wand waarin lekken voorkomen ter
grootte van 0,7"1, van het wandopper-
vlak kan de isolatie maximaal 30 c]B

bedragen, hoe hoog de R-wa:rrde van de

lgesloten ) wand ook nroge ziin.

- Omloopwegen: het gelLrid plant zich niet
aleen voort door de isolerende voorzie-
ning heen, maar maakt ook allerhande
omwegen (raan'r-buiten-raam, der,tr-gaug-
deur, via luchtkanalen en andere kokers,
via verlaagde plafonds). Bij het afleggen
van deze omwegen wordt het geluid min-
der gereduceerd dan door de isolerende
bor-rwkundige voorzicning, waarcloor het
effect van deze laatste aanzienlijk minder
wordt.

- Flankering: hierbil geeft cle geluidsbrt>n
rechtstreeks trillingen af a,rn de vloer, een

mr.rur of ander gebor"rwdeel. De trillingen
breiden zrch in de vonn van c()ntactge-
Iuid door het gebouw uit en worden ver-
volgens in andere ruimten afgestraald.
Zo csnz,ellt het geluid als het ware de iso-
lerende voorziening.

De geluidsreductie van een isolerende voor-
ziening wordt dus weliswirar prirlair be-
paald door de aarcl en zwaarte van het ma-
teriaal (zogenaamde R-w:rarde), mairr

1.5



1.1.5 fysische factoren

bouwkundige en ir-rstallatietechnische facto-
ren kunnen de uiteindelijke geluidsreductie
sterk verminderen,

Lu c b tge I u i ds a b s orpt ie
Naast luchtgeluidsisolatie is luchtgeluidsab-
sorptie een mogelijke strategie. Absorptie
heeft te maken met de beheersing van het
binnen een ruimte aanwezige geluid. Geluid
dat op een scheidingsvlak (muur, plafond)
valt, wordt namelijk voor een deel terugge-
kaatst. Met dit teruggekaatste geluid ge-
beurt bij een nieuw scheidingsvlak hetzelfde.
Afhankelijk van de afstand tot de geluids-
bron overheerst het directe dan wel het indi-
recte geluid. In de ruimte komen dus twee
soorten geluid voor: direct geluid, dat recht-
streeks afkomstig is van de geluidsbron, en
irrdirect geluid, dat pas na een of meerdere
weerkaatsingen bij het <>or komt. Het indi-
recte geluid komt van alle kanten en boven-
dien met enige vertraging. Dit heet nagalm
en veroorzaakt in lichte mate een gevoel van
desoriëntatie.
Nagalm is te reduceren door het gebruik van
geluidsabsorberende materialen. Dit ziin
met name poreuze materialen met een zeke-
re luchtweerstand waardoor het geluid aan-
zienlijk n-rinder gereflecteerd wordt. Veel ge-
bruikte mzrterialen zijn dekens of platen van
minerale wol, geperste mineraalwoltegels,
houtwolcementplaten of kunststofschuim
met open celler-r. De vereiste laagdikte hangt
af van het geluid dat geabsorbeerd moet
worden: hoe lager de frequentie, hoe clikker
het materiaal moet zijn. Bii lage frequenties
is ook een verbetering bereikbaar door een
dunnere laag geluidsabsorberend materiaal
op enige afstand van de wand aan te bren-
gen, bijvoorbeeld op een regelwerk.
Het gebruik van absorberende materialen is
op de eerste plaats gericl-rt op het reduceren
van de nagalmtijcl. Tegelijkertijd zal het ge-
luidsniveau rn de betreffende ruimte omlirag
gaan. Dat betreft echter alleen de plaatsen
buiten het directe geluidsveld. Bovendien is
meestal geen grotere recluctie dan 2 à 5
dB(A) te realiseren.
Zie ook paragraaf 16.2.2 onder het tref-
wr>ord akoestisch (geluidsisolerende en ab-
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sorberende) materiaal, paragraaf 16.2.20
onder de trefwoorden geluidsisolerende
deuren en wanden en geluidsisolerende cabi-
nes en paragraaÍ 16.2.14 onder het tref-
woord geluidsmeetappàratuur.

1.1.5.3 Maatregelen bij de rntuanger

Antigeluid
'Antigeluid' is het technische principe waar-
bij geluid wordt bestreden met geluid. Deze
techniek is mogelilk doordat geluid bestaat
uit reeksen elkaar afwisselende kleine lucht-
drukverhogingen en verlagingen. De kunst
bestaat er dan uit onl de drukverhogingen
van het te bestrijden geluid te cornpenseren
door drukverlagingen (en omgekeerd). In
het ideale geval zijn er dan geen drukveran-
deringen [Ieer en is het geluid dus verstomd.
Theoretisch kan antigeluid volledige ge-
luidsreductie bewerkstelligen. In de praktijk
btijkt deze techniek echter toch niet in rlge-
mene zin en op grote schaal toepasbaar. De
techniek van antigeluid is het verst ontwik-
keld voor vaste plaatsen, met name bij ge-
luidsontvangers zoals piloten en onder oor-
keppen. Het heschreven principe van antige-
Iuid is voor deze laatste toepassing uitgc-
beeld in figuur 2.
Hiermee kan voor die siruaties waarin gc-
wone gehoorbeschermers te weinig soela:rs
bieden (vliegtuigen, helikopters, tanks) het
geluidsrriveau toch tot aanvaardbare pro-
porties (< 80 dB(A)) worden teruggedron-
gen.

Antigeluid haalt zeer goede resultaten in her
lage-tonengebied, waar isolerende voorzie-
ningen en gehoorbescherrningsn-riddelen
slechts een geringe werking hebben. Ten
slotte kan antigeluid ook toegepast worden
in de overdrachtsweg. Met name moet dan
aan (akoestisch) 'eenvoudige' situaties ge-
dacht worden zoals pijpleiclingen, uitlaten,
schoorstenen en luchtbehandelirrgsinstalla-
ties.

G ehoorbescherm ing
Sluitstuk van de arbeidshygiënische strategie
is het uitreiken van gehoorbeschermings-
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Figuur 2. Scbematische uoorstelling udn een
antigeluidssysteem opgenomen in de oorkap
uott cen !«ht,orltcschcrmer
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middelen. Het gebruik van gehoorbescher-
rningsmiddelen is wettelijk verplicht bii ge-

luidsniveaus boven 85 dB(A). In paragraaf
5.7 wordt uitgebreider ingegaan op de spe-
cifieke eisen die a:rn gelroorbescherming ge-

stelcl kunnen worden.

Litcrattrur
- Lawaai op de arbeidsplaats, Arbo-lnfor-

matieblacl 4, Arbeidsinspectie, oktober
1997.

mechanische trillingen en schokken 1.2.1

Bouw van bedrijfsrr,rimten, Arbo-lnfor-
matiehlad 24 .

I(antoren, Arbo-lnformatieblad 7,
Arbeidsinspectie, september 1 997.
NEN 3418, Ergonomie, Meting van
geluid op cle arbeidsplaats - Oriënterende
meetmethode, NNI, Delft, 1992.
NEN 3419, Ergonomie, Meting van
geluid op de arbeidsplaats, Uitgebreid
onderzoek, NNI, Delft, 1992.
NVN 34.38, Ergonomie - Geluidshinder
op de arbeidsplaats, Streefwaarden voor
geh-ridsniveau en nagahnti jden rnet
hetrckking tor verstoring vart corttmuni-
catie en concentratie, NNI, Delft, 1995.

Het ministerie van Sociale Zaken er-r'Werk-
gelegenheid heeft een aantal onderzoeksrap-
porten en voorlichtingshladen gepubliceerd
over de stand van de techniek op het gebied
van lewrrihesrrijding err inventarisaties in
verschillende bedrijfstakken. In her bijzon-
cler gaat het om de rapporten S 36, S .57-2
tlm 12. *V 20-1 t/rn 8 en "CY 27.

"1.2.1. Begrippen

Ecn trilling is een heen en weer gaande be-
weging om een evenwichtsstand.
Het aantal cycli (of trillingen) dat het punr
per seconde doorloopt, heet de frequentie en
wordt uitgedrukt in de eenheid hertz (Hz). 1

Hz is één trilling per seconde.
Een andere grootheicl die karakteristiek is

voor trillingen is de versnelling. Het is de
maat voor de steeds veranderende snelheid
van het pr"rnt tijdens het doorlopen van een
cyclus. In feite is de versnelling een maat
voor de op het punt of voorwerp w'erkende
krachten. De versnelling wordt meestal aan-
geduid met de letter a en uitgedrr.rkt in rn/s'.

t.2 Mechanische trillingen en schokken

Veel werknemers worden tijdens hun werk
blootgesteld aan trillingen en schokken, bij-
v«rorbeeld bij het gebruik van gereedsch:rp-
pen of in transportrniddeten. Bij airngeclre-
vcn handgereeclschrrp worden trillingen
vooral overgebracht op de handen en:rr-
men. Dit type trillingen wordt aangedirid
met de term 'hand-armtrillingen'. Zo'n
140.000 werknemers staan hieraan bloot.
Voertuigen brengen het hele lichaam in tril-
ling. Dit zijn lichaan.rstrillingen. C)ok machi-
r-res zijn belangrijke trillingsbronnen die tril-
lingen door kunnen geven ailn werknemers
in de buurt. Naar schatting 400.000 werk-
nemers worden beroepsmatig aan lichaams-
trillingen blootgesteld.
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Bij trillingen overgebracht op de handen en
armen gebruiken we het symbool an.

Schokken zijn plotseling optredende bewe-
gingen met een grote versnelling, zoals die
optreden bij het werken met een pneumati-
sche breekhamer.

1,.2.2 Effecten op de gezondheid

Trillingen en schokken samen heten mecha-
nische trillingen. Blootstelling aan mechani-
sche trillingen kan hinder veroorzaken en
kan bovendien een nadelige invloed hebben
op de gezondheid. De aard en de mate van
deze hinderlilke of schadelijke werking zijn
afhankeli jk van de trillingsbelasting.
De volgende kenmerken bepalen de trillings-
belasting:
1. de versnelling of intensiteit van de trilling

(a, m/s');
2. de frequentie van de trilling (f, Hz);
3. het soort van blootstelling (lichaamstril-

lingen, hand-armtrillingen) en de tril-
lingsrichting ten opzichte van het
lichaam(sdeel);

4. de blootstelLngsduur (aantal uren per
dag);

.5. het schokkarakter van de trilling.

Verder gaan trillingen bijna altijd vergezeld
van een hoog geluidsr-riveau dat zowel het
oor als het zenuwstelsel beïnvloedt.

Lichaamstrillingen werken via het zitvlak,
de voeten of het leunvlak in op het hele
lichaam. Op termijn kunnen zij mede oor-
zaak zlin van rugklachten. Korte-termijnef-
fecten van blootstelling aan Iichaamstrillin-
gen ziin vermoeidheid en verminderd presta-
tievermogen. Lange-termijneffecten zijn
aandoeningen aan de wervelkolom, aandoe-
ningen aan het uro-genitaal stelsel, maag-
darmziekten en aandoeningen aan het even-
wichtsorgaan.
Voor lichaamstrillingen is vooral het fre-
quentiegebied van I tot 20 Hz van belang.
Bewegingen met een frecluentie lager dan 1

Hz kunnen tijdelijke ongemakken als zee-
ziekte veroorzaken.
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Hand-armtrillingen kunnen op den duuí
'witte vingers' veroorzaken. Deze aandoe-
ning, officieel het'Hand-Arm Vibrationsyn-
drome' genaamd, wordt ten eerste geken-
merkt door aandoeningen aan het bloedva-
tenstelsel en ten tweede door aandoeningen
aan het zenuwstelsel. In feite gaat het hierhii
om twee afzonderlijke aandoeningen, die
zich onafhankelilk van elkaar ontwikkelen
maar meestal in combinatie voorkomen.
Beide aandoeningen treffen de vingers en
handen. Symptomen zijn: verbleking, tinte-
ling, gevoelloosheid van en pijnaanvallen in
de vingertoppen. Lage temperaturen lijken
het optreden van de symptomen te verge-
makkelijken. Verraderlijk is dat deze symp-
tomen in het algemeen optreden enige uren
na beëindiging van de blootstelling. Daar-
door wordt het verband tussen blootstelling
aan trillingen en het optredende klachtenpa-
troon vaak niet onderkend. Verder kunnen
hand-armtrillingen leiden tot pijn in armen
en schouders en zelfs tot beschadigingen van
gewrichten, spieren of botten. De nadelige
effecten van hand-armtrillingen treden
vooral op bij frequenties boven 20 Hz. De
belangrijkste bron van hand-armtrillingen is
machinaal handgereedschap, zoals breek-,
hak- en bikhamers, kettingzagen, bos-
maaiers, slijptollen, schuurmachines enzo-
voort.

1.2.3 Voorschriften en normen

1,.2.3.1, Grenswaarden

In Nederland bestiran nog geen specifieke
wettelijke voorschriften en normen voor het
werken met of in trillend materieel. Wel
worden daartoe ambteli jke voorbereidingen
getroffen. De toekomstige Nederlandse re-
gelgeving zal uiteraard nauw (moeten) aan-
sluiten bij de richtlijn die darromtrent irr

EU-verbancl wordt voorbereicl. De huidige
voorstellen van de Er"rropese Unie gaan voor
zowel lichzrams- als hand-armtrillingen uit
van drie beschermingsniveaus: een gezond-
heidsk undig drernpelniverru, een actienivcau
en een maximumniveau.
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mechanische trilIingen en schokken 1.2.3'rrrl§§i']i:rYri

Als basisgrootheid voor de beoordeling vzrn

trillingen op de arbeidsplaats wordt in de
vo<>rstellen de vectorsom van de versnellin-

gen in de drie bewegingsrichtingen gehan-
teerd (zie figuur 3).

Figuur .1. Licbaamstrillingcn net de drie bewegingsrichtingen

z_ z

Is echter één bewegingsrichting overheer-
send, dan wordt de trillingsbelasting aan de
hand da:rrvan lreoordeeld. De grenswaarden
die momenteel worden voorgesteld zijn:

Hand-armtrillingen
drempelniveau 1 m/s'
actieniveau 2,5 m/s'
maximumniveau 5 m/s'

Lichaamstrillingen
drempelniveau 0,25 m/s'
actieniveau 0,-5 m/s'
maximumniveau 0.7 rrr/s'

Al deze voorgestelde grenswa:rrden gelden
voor een effectieve dagelijkse blootstellings-
duur van acht uur.

In de Algernene Machinerichtlijn van de EU
wordt voorgeschreven dat ir-r geval van
hand-armtrillingen cle fabrikant de op de
handen overgedragen trillingssterkte in de
gebruiksaanwijzing moet vermelden als deze
hoger is dan 2,5 m/s'.
Voor lich:ramstrillingen geldt een soortgelij-
ke verplichting boven een niveau van 0,5
m/st. Deze machinerichtlijn is geïmplemen-
teerd in het Besluit machines Wet op de ge-
vaarliike werktuigen (Stb. 1993, 1-j4) en
biedt handvatten voor het sclecteren van
trillingsarme machines.
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1.2.3.2 Meten en beoordelen

Als basis voor het meten van lichaamstrillin-
gen en hand-armtrillingen dienen de inter-
nationale norrren ISO 2631 respectieveliik
ISO 5349. In deze normen zijn onder meer
gegevens opgenomen over de frequentie-af-
hankelijkheid van de menselijke gevoelig-
heid voor trillingen.
Aan de hand van deze gegevens hebben fa-
brikanten van meetapparatuur elektroni-
sche filters ontwikkeld die dit gevoeligheids-
verloop nabootsen. Daardor>r is het moge-
lijk de sterkte van trillingen met één getals-
waarde te karakteriseren. Dat heet
'gewogen'waarden. In beide n<>rmen ziir.r

ook getalsmatige criterra opgenomen waar-
mee de schadelijkheicl van de tríllingen kan
worden beoordeeld.

Lich aamstri llingen ( I SO 2 63 1 )
ISO 2631 biedt behalve de weegcurven voor
lichaamstrillingen ook een beoordelingska-
der voor korte-termi jneffecten: een comfort-,
een vermoeidheidscriterium en een rnaxima-
le blootstellingsgrens. Het comfortcriterium
worclt het meest toegepast bij voertuigen
(voor passagiers). Het vermoeidheidscrite-
rium betreft het vermogen om een bepaalde
taak efficiënt en foutloos uit te voeren. De
maximale blootstellingsgrens wordt gehan-
teerd onr gezondheidsschade te voorkomen.
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1.2.4 fysische factoren

1.2.4 Beschermingsmaatregelen

Bij het ontwikkelen van maatregelen kan de
arbeidshygidnische drietrap worden ge-
volgd: preventie aan de bron, vermindering
o.ycrdracht en bescherming van de werkne-

Bronmttdtrcgelen
Zoek alternatieven voor werkzaamheden
met hoge trillingsniveaus, zoals het 'palen-
kraken' in plaats van 'koppensnellen' bij
heipalen. Ook het werken met een perstang
in plaats van een klinkhamcr is cen effectrc-
ve maatregel aran de brt>n. Het gebruik van
andere rnlterialerr kan op tcrmijrr eveneens
trillingsbelasting voorkomen.
Zo kan bijvoorbeeld materiaal op maat bij
herstel en vervanging in zijn geheel verwrj-
derd worden. rerwijl aarr renrrvaties v:ul Be-
stort beton of asÍalt sloophamers te pas
moeten komen.
De aanschaf van trillingsarme motoren en
apparàtulrr, en goed onderhoud (om onba-
Ians en te veel spelir-rg te voorkomen) ver-
mindert de trillingsbelasting. Afstandsbedie-
ning virn bijvoorbeeld kranen voorkomt tril-
lingen. Verbeteringen in de logistiek beteke-
nen minder intern transport. Waar wel veel
intern transport plaatsvinclt, kan egirlisering
van het wegdek soelairs bieden.

Vcrmin der ing oLlc r dra cht
Isolatie van vast opgestelde apparaten door
zwevende funderingerr of n-ret behulp van
mechanische vering (metalen veren en der-
gelijke), rr-rbber of [<urk velmindert de tril-
lingsoverdracht. Hetzelfde geldt voor afve-
ring van voertuigen als geheel (schokbre-
kers) en van cabines en/of stoelen. Ook tril-
lend en stoteud handgereedschap kan
worden voorzien van schokbrekers. Het risi-
co besta:rt echter clat hierdoor andere pro-
blemen ontstaan, zoals opslingering bij reso-
nantiefrecl uenties.
Door handgereedschap losjes te hantcren,
waarbij cle'gewrichten zoveel mogelijk in
een neutÍale stand (uiet gespannen) staan,
kan cle trillingsoverdracht worden vemin-
clerd. Dit krrn nret name gerealiseercl worder.r
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dt>or lret gereedschap op te hangen met be-
hulp van balancers.

Bcscbenning uan de werknemer
Bij het werken met handgereedschap dient
de werknemer te zijn beschermd tegen kou-
de en vochtige omstancligheden. Dit kan
door het klirnaat te beheersen, rlaar ook
door bescherrnende kleding. Ten slottc moct
de blootstellingstijd zoveel nrogelijk worden
beperkt.

[.iteratuur
- NEN-lSO 263111, Mechanische trillin-

gen. Beoordeling van de ir-rvloed van tril-
lingen op het menselijk lichaam. Decl 1:

Algemene eisen (ISO 2631I1-1985),
7987.

- NEN-lSO 263113, Mechanische trillin-
gen. Beoordeling van de invloed van ver-
ticale trillingen op de z-as van het
lichaam in het frequentiegebied van 0,1
tot 0,63 Hz (lSO 263113- 1985), 1987.

- NEN-ISO 5349, Mechanische trillingen.
Meting en beoordeling van de invloecl op
de mens van via de hand overgebrachte
trillingen (ISO 5349-1 98 6), 1987.

- Bongers, P.M. e.a., Expositie aan trillin-
gen en schokken en de VAO, Arbeidsin-
spectie, S 82,1990.

- Boshuizen, H.C., Health effects of long-
term exposure to wl-role-body vibration
at work, Arbeidsinspectie, S 102, I 991.

- Hulshof, C.T.J. e.a., Gezondheidseffecten
van langdurige blootstellirrg aan licl-raarr-
strillingen tijdens de arbeid, ICG-rapport
LA-DR-10-02. Arberdsinspectie, 1 984.

- Hulshof, C.T.J. e.a., Handboek lichaam-
strillingen voor de bedrijfsgezondheids-
zorg en bedrijfsveiligheidszorg in
Nederland, Arbeidsinspectie, S 58-7,
1991.

- Mnssor.r, Y. e.a., Handboek hancl-armtril-
lingen voor de bedrijfsgezondheids- er-r

-veiligheidszorg in Neclerland, Arbeidsin-
spectie, S 5u-1, 1989.

- Mussorr, Y. e.a., Trillen en schokken tij-
dens het werl<, gezr>ndl-reidsklachten<>rr-
derzoek; lichlamstrillingen,
Arbeidsinspectie, S .58-4, 1990.



Trillen en schokken tijdens het werk;
hand-armtri llingen, Directie Arbeidsom-
standigheden, LA-DR- I 0-07.
Weiden, T.C..f. van der, Handboek voor
het meten en beoordelerr van trillingen op
de arbeidsplaats, Arbeidsinspectie, S .58-

8, '1990.

1.3 Straling

1.3.1 Algemeen

Straling is uitgezonden energie in de vorm
van deeltjes of elektromagnetische golven.
Deeltjesstraling of corpusculaire straling be-
staat uit atomaire of sub-atomaire deelties
met een uiterst geringe massa en grootte, die
zich nret verschillende snelheden voortbewe-

straling 1.3.1

Nog meer informatie over mechanische tril-
lingen en gezondheid is te vinden in andere
publicaties van de S 58-reeks van het minis-
terie van Sociale Zaken en \Werkgelegenheid.

gen. Voorbeelden hiervan zijn elektronen
(B-strating), heliumkernen (ct-straling) en
neutronen.
Er zijn diverse soorten elektromagnetische
straling, die zich van elkatrr onclerscheiden
in golflengte of frequentie. Het schematische
overzicht in figuur 4 geeft bovendien een

aantal toepassingen.

Figuur 4. Elektromagnetische straling, gerangschikt naar golflengte en frequentie, en enkele
b ij b e h orende t oep a ssirtgs ge b ieden"
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1.3.2 fysische factoren

De bekendste vorm van elektromagnetische
straling is zichtbaar licht, dat wil zeggen
elektromagnetische straling met een g()[f-
lengte tussen 400 en 780 nm.
Naast het onderscheid'decltjesstraling'/
'elektromagnetische straling' kan onder-
scheid worden gemaakt tussen ioniserende
en niet-ioniserende straling. Deeltjessrraling
is altiid ioniserend. Van de elektromagneti-
sche straling zijn gammir- en röntgenstraling
ioniscrentl, terwijl de rrndere vornren niet-
ioniserend zijn.

1.3.2 Ioniserendestraling

'loniserende straling' is cle verzamelnaam
voor vormen van cleeltjes- en elektromagne-
tische straling die in staat zijn de n'raterie
wirilrmee ze irr contact komen, te ioniserrn.
Ionisatie is het proces waarbi, een atoom r>f

molecuul een elektron kwijtraakt, waardoor
het in een ion verandert.
Z<>'nion is chemisch actief en kan daardoor
makketijk met omringende moleculen reage-
ren. Hierdoor ontstaan veranderingen in de
betreffende stof. Als ionisirtie optreedt in le-
vend materiaal kan dit leiden tot ingrijpende
biologische effecten en vervolgens tot ge-
zon d heidsscha de.
In Nederlar-rd werken enkele duizenden
werknemers in een orngeving waarbij bloot-
stelling aan ionrserende straling op kan tre-
den, zoals radiologisch werkers, werkne-
mers in kerncentrales en in onderzoeks-
laborirtoria.

I .3.2.1 Bronnen

Ioniserende straling wordt uitgezonden
door:
- Radi<>nucliden (radio-actieve isotopen).
De atoomkernen van deze elernenten zijn zo
instabiel dat zij onder uitzending van ionise-
rende straling, vaak via een aantal stappen,
vervallen tot stabiele kernen. Dergelijke
radionucliden komen van natlrre voor
(uranium), ÍnaaÍ ze kunnen ook kunstmatig
gemaakt worden.

- Bepaalde toestellen, zoals riintgentoeste[-
len, deeltjesversnellers en beeldbuizen van
televisies.
Bij radionucliclen Ílilat het verval, en daar-
mee het r-ritzenden van straling, do«rr tot er
geen instabiele kernen nreer over zijn. Bij
toestellen stopt het verval in principe op het
moment dat ze uitgezet worden.
De totale door nattrurlijke stralingsbronnen
veroorzailkte closis ioniserende straling
wir:lraan de gcmiddelde Nederlander is
bkrotgesteld, bedraagt ongeveer 2 mSv per
jaa r.

1.3.2.2 Soortcn straling

De viln nature voorkomentle radionucliden
kunnen drie soorten stralir-rg uitzenden:
- Alfastraling (cr-cleeltje s)bestaat uit helium-
kernen. Alfastraling heeft een zeer groot
ioniserend vermogen. Daar staat tegenover
dat de doorclringingsdiepte zeer gering is. In
lucht heeft ze slechts een bereik van enige
centimeters, waardoor alleen in zeer biyzon-
dere gevallen sprake kan zijn van hlootstel-
ling. In niet-gasvormige materialen clringt ze
vrijwel niet door, zodat kleding al volledige
bescherming biedt. Deze geringe karrs op
blootstelling geldt overigens alleen voor uit-
wendige bestraling. Als het lichaan-r radio-
nucliden opneemt die alfastraling uitzenden,
dan vinc{t wel blootstelling plaats, waardoor
ernstige gezondheidsschade ontstaat.
- Bètastraling (p-deeltjes) bestaat uit elektro-
nen. Het ioniserend vermogen is kleiner dan
dat van o-straling, terwijl het doordringend
vermogen juist groter is. ln lucht kan B-stra-
ling één tot tien meter afleggen, ir-r menselijk
weefsel één tot meerdere centimeters, aÍhan-
kelijk van de energre var-r de deeltjes. Ook in
andcre m:rterialen kan p-straling een klein
eindje doordringen, nraar één centimeter dik
perspex of enkele millirneters dik aluminium
is in de regel al voldoende om B-straling vol-
ledig tegen te hor"rden. Een inwendige be-
smetting door inademing of inslikken kan
schade berokkenen aan de inwendige orga-
r-ren. Bètastraling is bij inwendige besmetting
echter minder gevaarlijk dan alfastraling.
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- Gammastralizg (y-straling) is een vorm
van elektromagnetische straling met zeer
kleine golflengten (zie figuur 4). Het ionise-
rend vermogen ervan is klein, maar het
doordringend vermogen is zeer groot. In
lucht kan meer dan 100 meter afgelegd wor-
den, en de straling gaat dwars door het men-
selijk lichaam heen. Gammastraling wordt
het beste tegengehouden door zware meta-
len als lood. Voor een goede reductie van de
stralingssterkte dient dit een dikte van enke-
le millirneters tot ve le centinreters te hebben,
afhankelijk van de energie.

Met toestellen kunnen verder de volgende
soorten ioniserende straling kunstmatig op-
gewekt worden:
- Neutronenstraling. Neutronen hebben zelf
geen ioniserend vermogen. Maar doordat ze

botsen met andere deeltjes kunnen ze er wel
voor zorgen dat die op hun beurt ioniseren-
de straling gaan uitzenden. De doordrin-
gingsdiepte in lucht bedraagt honderden
meters. Ook neutronenstraling gaat door
het lichaam heen.

- Röntgenstraling die door toestellen wordt
uitgezorrden. De eigenschappen van rölrt-
genstraling komen overeen met gammastra-
ling.
- Protonenstraling bestaat uit waterstoÍker-
nen. De eigenschappen van protonenstraling
zijn vergelijkbaar met o-straling.
- Deuteronenstraling, bestaande uit atoom-
kernen die een proton en een neutron bevat-
ten. De eigenschappen zijn vergelijkbaar
nret cr-straling.

1.3.2.3 Grocttheden en eenbeden

De mate van (radio-)activiteit van radionu-
cliden wordt uitgedrukt in becquerel (Bq).
Een becquerel is die hoeveelheid instabiele
atomen die per seconde vervalt (1 desinte-
gratie per seconde).
Radionucliden verschillen onderling in acti-
viteit per gewichtshoeveelheid. Om deze
verschillen aan te duiden, is de grootheid
'specifieke activiteit' ingevoerd, met als een-
heid Bq/kg.

straling 1.3.2

Deze grootheid geeft aan hoe groot de acti-
viteit (verval) is per kilogran-r zuivere nucli-
de. Overigens wordt de eenheid Bq/kg ook
gebruikt om de mate van activiteit aan te ge-
ven van stoffen die slechts ten dele bestaan
uit radionucliden. Dit zegt dus alleen iets

over de eigenschappen van het onderzochte
mengsel en niet over de specifieke activiteit
van de radionucliden.

De dosis rs de grootheid die aangeeft hoeveel
stralingsenergie door een bepaald materiaal
per massa-eenheid is geabsorbeerd. De een-
heid hiervoor is de gray (Gy). 1 Gy staat ge-
lijk aan een verhoging van het energieniveau
per kilogram materiaal van 1 joule. Uiter-
aard gaat het in de stralingshygiéne met na-
me om de door lichaamsweefsel ontvangen
dosis.

De drverse soorten straling kunnen in scha-
delijkheid aanmerkelijk van elkaar verschil-
len. Een bepaalde dosis alfastraling heeft bij-
voorbeeld een veel groter biologisch efÍect
dan dezelfde dosis B-straling. Om het ver-
schil in schadelijkheid aan te kunnen geven
zijn de kwalrteitsfactor Q en de nieuwe
grootheid'dosisequrvalent' ingevoerd. Het
dosisequivalent is Q " Dosis, en heeft als
eenheid de sievert (Sv). Een sievert is 1 joule
per kilogram lichaamsweefsel. Het verschil
tussen geabsorbeerde dosis en dosisequiva-
lent is dat de laatste een gewogen grootheid
is. De wegingsfactor wordt hier met de term
kwaliteitsfactor aangeduid. Voor röntgen-,
gamma- en bètastraling is de kwaliteitsfac-
tor Q = 1, voor cx-straling geldt dat Q = 20.
Voor neutronen ligt de kwaliteitsfactor, af-
hankelijk van hun snelheid, tussen 2 en 11.

1,.3.2.4 Effecten op de gezondbeid

Ionisatie in cellen of weefsel kan leiden tot
biologische effecten. Deze biologische effec-
ten zijn onder te verdelen in somatische ef-
fecten en genetische effecten.

Somatische effecter-r ziin ziekteverschijnselen
bij personen die zelf bloot staan of stonden

4i



§:iali iiit..,:
!. "í
t'- I

1.3.2 fysische factoren

aan straling. We onderscheiden hierbij de-
terministische en stochastische effecten.

Stralingsziekte is het gevolg van blootstel-
ling aan zeer hoge doses stra[ing. De symp-
tornen treden op binnen een tiidsbestek van
enkele uren tot een paar maanden. Stralings-
ziekte is een (verwoestend) complex van ver-
schijnselen (met name beschadiging van de
bloedvormende weefsels en aantasting van
het maagdarmstelsel), dat veelal tot de dood
leidt. Een eenmalige dosis van .5 tot 6 Sv
over het gehele lichaam, leidt in .50% van de
gevallen binnen twee weken tot de dood.
1 Sv of minder veroorzaakt voor zover be-
kend geen deterministische effecten.
Bij blootstelling van een deel van het
lichaam aan zeeÍ hoge doses treden ook de-
terministische effecten op, maar deze heb-
ben meestal niet het fatale karakter van stÍa-
lingsziekte. Een voorbeeld daarvan is oog-
lenstroebeling (staar).

Bij het or-rtstaan van tLlmoren bestaat geen
relatie tussen de stralingsdosis en de ernst
van het effect, maar wel tussen de dosis en
de kans op het ontstaan van tumoren.

Genetische ef fecten zijn gezondheidseffecten
die zich pas openbaren bij de eerste of bij
volgende generaties nakomelingen van dege-
nen die aan ioniserende straling zijn bloot-
gesteld. Het is een gevolg van veranderingen
(beschadigingen) in het erfelijk materiaal.
Ook bij genetische effecten is er slechts een
relatie tussen de dosis en de waarschijnlijk-
heid dat genetische effecten ontstaan, maar
niet tussen de dosis en de ernst van het ef-
fect.

1.3.2.5 Voorschriften en norme,l

Het werken met radio-actieve stoffen of toe-
stellen die ioniserende straling uitzenden, is
geregeld in de Kernenergiewet en het daarop
gebaseerde Besluit stralenbescherming.
Daarin is onder andere opgenomen dat voor
het werken met radioactieve bronnen in
principe cen vergunning nodig is. Het be-

sluit kent voorts clrie beginselen die in deze
volgorde moeten worden toegepast:

7. Re c htuaardigingsprincip e

Zrjn de voordelen van het gebruik van stra-
ling voor de samenleving dusdanig, dan is
het gerechtvaardigd een zekere kans op ge-
zondheidsschade te accepteren. Een belang-
riike factor hierbij is de aanwezigheid van
eventuele alternatieven.

2. ALARA-principe
Dit As-Low-As-Reasonably-Achievable
(ALARA) beginsel houdt in dat het streven
naaÍ zo min mogelijk blootstelling voorop
staat. Daarbij geldt het redelijkerwijscrite-
rium: de inspanningen vor>r verlaging van de
blootstelling moeten in een redelijke verhou-
ding staan tot de te behalen 'gezondherds-
winst'.

3. Dosislimieten
Er zijn maxima gesteld aan de mate van
blootstelling. Deze blootstellingsgrenzen
mogen nooit overschreden worden.

Blootstellingsgrefizen (equiuttlente dosisli-
mieten)
Het maximaal te ontvangen dosisequivalent
voor personen die zich beroepshirlve bezig-
houden met ioniserende straling ('radiologi-
sche werkers'), is volgens art.31 van het Be-

sluit stralenbescherming:

- 50 mSv per iaar bij blootstelling van het
gehele lichaam;

- 150 mSv per iaar bij blootstelling van de
ooglens;

- 500 mSv per jaar bij blootstelling van de
huid, handen, onderarmen, voeteu en
enkels.

Radiologische werkers zijn die personen die
als zodanig lrii de Arbeidsinspectie zijn aarr-
gemeld, onder het voorgeschreven meclisch
toezicht staan en van wie een register wordt
bijgehouden.

Vrol alle andere werknemers ('niet-radiolo-
gische werkers') gelden limieten die een fac-
tor 10 lager Iiggen:
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- 5 mSv per iaar bij blootstelling van het
gehele lichaam;

- l5 mSv per jaar bij blootstelling van de
ooglens;

- 50 mSv per jaar bij blootstelling van de
huicl, handen, onderarmen, voeten en
enkels.

Voor vrouwelijke werknemers bestaan nog
speciale normen:
- tildens de vruchtbare leeÍtijd mag het

dosisequivaler-rt in de buik de 13 mSv per
dertien opeenvolgende weken niet over-
schrijden;

- bij zwarrgerschap moet het dosisequiva-
Ient van het ongeboren kind zo laagzljn
als redelijkerwijs mogelijk is, maar het
mag in geen geval hoger zijn dan 5 n'rSv.

Ook voor jeugdigen (jonger dan 1 8 jaar) gel-
den speciale limieten. Uitgaande van de al-
gemene limieten voor r-riet-radiologisch
werk zijn er voor leerlingen en studerenden
die uit hoofde van hun opleiding aan ionise-
rende straling worden blootgesteld bijzon*
dere normen vastgesteld.

In de nota 'C)mgaan met risico's van stra-
ling' (maart 1990) zijn de volgende dosisli-
mieten voorgesteld:

- 20 mSv voor radiologische werkers;

- 2 mSv voor niet-radiologische werkers;

- 1 mSv voor cle ongeboren vrucht van
zwangere werkneemsters in de achtste tot
de vijftiende week van de zwangerschap;

- 0,4 mSv voor de burgerbevolking.

In het in 1,996 van kracht geworden Besluit
tot wijziging Besluit stralenbescherming
KE\V (Stb. 1996,44) worden de volgende
dosislimieten voor de burgerhevolking ge-
noemd:

- 0,1 mSv per bron per jaar;

- 
lïf" 

per jaar voor alle bronnen teza-

De eerste limiet is met name van belang voor
bedrriven en inrichtingen. De tweede is

vooral voor c1e overheid belangrijk: bij de
vergunnrngverlening zal zij de totale stra-

lingsbelasting door alle bronnen in ogen-
schouw moeten nemen. De Gezondheids-
raad heeft in 1994 advies uitgebracht over
de principes van stralenbescherming. Hier-
bij worden de uitgangspunten voor de be-
scherming van de hevolking teg,en iortiseren'
de straling door de ICRP (lnternational
Commission on Radiological Protection)
vergeleken met die van de Nederlandse rege-
ring.

Vrorts is de richtlijn 96l29lEwatom (EU-
publicatieblad L 1,59, 1996) gepubliceerd,
tot vaststelling van basisnormen voor de be-
scherming van de burgerbevolking en werk-
nemers. Voor werknemers zijn de volgende
limieten gesteld:

- 100 mSv per jaar over vijfopeenvolgende
jaren, onder voorwaarde dat de dosis in
één jaar de -50 mSv niet overschrijdt;

- 150 mSv per jaar voor de ooglens;

- 500 mSv per jaar vor>r de huid;
- 500 mSv per jaar voor de handen, onder-

armen, voeten en enkels;

- I mSv voor de ongeboren vrucht.

Voor de categorieën met een hoge en een la-
ge blootstelling worden verschillende regi-
mes van r-r-redisch toezicht voorgeschreven.
Voor leerlingen en studerenden gelden stren-
gele normen.
Voor de burgerbevolkirrg worden de volgen-
de dosislimieten in acht genomen:

- 1 mSv per jaar (effectieve dosislimiet);

- 15 mSv per jaar voor de ooglens (equiva-
lente dosislimiet);

- 50 mSv per jaar voor de huid (equiva-
lente dosislimret).

De Nederlar-rdse wetgeving moet uiterlijk op
I3 mei 2000 aan deze Euratom-richttijn zijn
aangepast.

1.3.2.6 Stralingshoscherming

Als preventie van blootstelling aan straling
niet mogeli jk is (rechtvaardigingsprincipe)
moet de blootstelling dus zoveel mogelijk
worden geminimaliseerd. Hiertoe staat een

aantal beschermingsmiddeler-r ter beschik-
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king. Omdat schade zowel door uitwendige
als inwendige bestraling kan ontstaan, is de
stralingsbescherming in twee terreinen on-
der te verdelen-

Uitwendigc bestraling

Bescherming tegen uitwendige bestraling
kan op drie manieren worden nagestreefd:

1. Afschermiry
Zware metalen hebben een groot absorbe-
rend vermogen voor röntgen- en gam-
mastraling. Lichte metalen en kunststof ab-
sorberen bètastraling. Praktisch bruikbaar is
perspex. Langzame neutronen worden goed
tegengehouden door cadmium en borium,
snelle neutronen door waterstofhoudende
verhindingen. zoals para[Íinewas.

2. Afstand
Er zijn verschillende instrumenten en appa-
raten, bijvoorbeeld robotarmen, die het de
werker mogelijk maken handelingen op ze-
kere rrfstand te verrichten.

3. Tiid
'Werkzaamheden moeten goed worden voor-
bereid, zodat ze in zo kort mogeliike tijd
kunnen worden uitgevoerd. 'Waar mogelijk
kan door snelle roulatie van werknemers
eventuele onvermijdelilke blootstelling wor-
den gespreid.

lnwendige bestraling

Inwendige bestraling is het gevolg van het
inhaleren of inslikken van radionucliden.
Zolang deze nucliden in het lichaam verblij-
ven,zal de straling die wordt uitgezonden
door omliggende cellen of weefsels worden
geabsorbeerd. De mate waarin de straling
schade veroorzaakt, is afhankelijk van het
soort nucliden en hun plaats in het lichaam.
h-rwendige bestraling kan alleen worden
voorkomen door de opname van radionucli-
den in het lichaam te voorkomen. Mogelijk-
heden hiertoe z.ijn:

7. Strenge persoonlijke hygiëne
Radioactief materiaal kan niet via handen
en mond het lichaam binnenkomen.

2. G oede' lwchthygiëne'
Er moeten zo min mogelijk aërosolen of
dampen ontstaan. Mochten deze toch ont-
staan, dan mogen ze niet in de ademzone te-
rechtkomen (bijvoorbeeld door gebruik van
een speciaal ingerichte zuurkast).

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het gebruik van handschoenen verkleint de
kans op inwer-rdige besrnetting beduidend.

4. Beperking uan de hoeueelbeid
De kans op opname van een hoeveelheid ra-
dioactieve stof is kleiner naarmate met klei-
nere hoeveelheden wordt gewerkt.

Als besmetting ondanks deze voorzorgs-
maatregelen toch optreedt, dient ervoor ge-
zorgd te worden dat bepaalde stoffen moei-
lijker in het lichaam worden opgenomen of
makkelijker worden uitgescheiden. Extra in-
name van jodiumtabletten biivoorbeeld
werkt de opname van radioactief jodium in
de schildklier tegen.

In Publicatie 94-02van de Hoofdinspectie
Milieuhygiëne, getiteld'Radionucliden-la-
boratoria', worden concrete richtlijnen ge-
geven met betrekking tot bovenstaande en
diverse andere maatregelen. Ten slotte is

over veiligheidsaspecten van ingekapselde
radioactieve bronnen een concept basis-
richtlijn verkrijgbaar bij de ciirectre Arbeids-
omstandigheden ven het miuisrerie vnrr
SZW (afdeling Arbeidsmilieu).

Literatuur
- Weber, J. en Rasmussen, C.E., Stralir-rgs-

bescherming, inleiding tot de stralingshy-
giëne, Delft, Delftse Uitgevers
Maatschappij BV l9ll5.

- ICRP Publication 60; Recommendations
of the Irrtenratiorral Cornnrission on
Radiological Protection, Pergamon Press,
november 1990.
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- Normstelling ioniserende straling voor
arbeid en nrilieu (incl. nota 'Omgaan met
risico's van straling'). Tweede Kamer ver-
gaderiaar 1989-1990,21 48.1 nr. I en 2
en verÍaadertaar 1992-1993 nr. 15. SDU
Uitgeverij, Den Haag, 1990.

- Gezondheidsraad, Stralingsrisico's,
Advies 1991/22, 1991 .

- Gezondherdsraad, Principles of racliolo-
gical protection. Principes van stralenbe-
scherrning, Ldv res 1994128, 1 994.

- Besluit houdende wijziging Besluit stra-
lenbescherming Kernenergiewet, Stb. 44,
t996.

- Richtlijn 9 6129 lLo,rar<tm, EU-publicatie-
blacl L 39 (1996),L 159,1996.

1.3.-3 Optischcstraling

1.3.-l.l Algemecn

Optische straling is elektromagnetrsche stra-
ling in het golflengtegehied tussen l0 en 10"

nm. Daarbinnen onderscheidt men (zie ook
figuLrr 4):

- ultraviolette straling;
- zichtbare straling (licht);

- infrarode strirling.
In Nederland worden meer dan honderddui-
zencl werkenden aan optische straling bloot-
gesteld: in de houw, iu de groenvoorziening
en in de agrarische sector (zonlicht). Lirssers
en rnedewerkers in de grirfische industrie
kunnen «rok ar:rn kr"rnstm:rtige straling wor-
den blootgesteld.

IJltrauictlette straling /UVl is elektromagne-
tische straling in het golflengtegebied tussen
.5 en 400 nm. De belangrijkste bron van UV-
straling is de zon. Verder wordt met behLrlp
van lampen UV-straling opgewekt voor al-
lerlei toepassingen, zoals het uitharden van
lakken en inkten, sterilisatie van (rnedische)
instrumenten, voor medisch-therapeutische
doeleinden, in de analytische chemie en bij
zonnebanken. Ook komt UV-straling (als

onbedoeld bijproduct) vrij bij het lichtboog-
lassen. Er worden drie soorten UV-straling
onderscheiden:

- V-A (nabii UV) 315-400 nm;
- UV-B (rnidclen UV) 2U0--31-5 nm;

- UV-C (ver UV) 100-2tt0 nm.
De UV-straling in het golflengtegebied bene-
den 180 nm wordt zeer sterk geabsorbeercl
door de lucht, zodat blootstelling niet of
nauwelijks optreedt.

Zicbthare straling (licht) is elektrornagneti-
sche straling tussen 400 en 7[J0 nrn. Juist dit
kleinc deel van het spectrum gebrLrikt de
tlrens voor het 64rootste deel van ziin waarne-
rningen. Daarmee is he t bepalend voor ()nze

rnogelijkheden ()m te ()verleven en voor ons
dagelijks functioneren (zie ook paragraaf
1.3.4 Verlichting).

lnfrarode stralrrg (IR) is elektrornagnetische
straling met golflengten tussen 780 en 10"

nm. lnfrarode straling heeft een tempera-
tuurverhogende werking en wordt daarom
ook wel aangecluid :rls warmtestraling. Een
aanzienlijk deel van de zonnestraling bestaat
uit lR-straling. Verder wordt ze kunstmatig
opgewekt door middel van lampen voor al-
lerlei toepassingen waarhii verwarming no-
dig is, z<>als het drogen van lakken, inkt of
papier, voorverwarming en verweking van
kunststoffen, ruimteverwarming en fysio-
therapie.
Er worden drie IR-golflengtegebieden on-
derscheiden:

- IR-A 780-1400 nm;

- IR-B 1400-3000 nmr

- IR-C .1000-10" nm.

1.3.3.2 Gczondheidseffectut

Optrsche straling dringt slechts door tot in
het oog en de oppervlakkige lagen van de
huid (ca. 1 n.rm). Vandaar dat de biologische
effecten zich met name daar voordoen. Een

overzicht daarvan is gegeven in figuur 5.
Voorts rs in figuur 6 een beeld gegeven van
de diepte waarmee de verschillende soorten
optische straling in het oog doordringen.

Hoorn- cn binduliesontstcking
Dit zijn acute verschijnselen door te hoge
blootstelling van het oog aan ultraviolette
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Figuur 5. Globaal ouerzicht uan effecten uan optische straling in weefsel, in afhankelijkheid
uan de golflengte"

golflengte
tn nm

interactie-
mechan

100 280 315
UV.C UV-B UV.A

400 780
zichtb. IR-B tR-c

lmm

hoofdzakelijk
fotochemisch

\ h""Ídral*[ja]
\\ thermisch

hoornvlies- en
bindvliesontsteking

nadelige
efÍecten
oog

nadelige
etfecten
huid

carctnomen
melanomen?

'' Bron: Gezondhcidsraad 1 99.1/09.

straling. In het medisch iargon worden deze
effecten keratitis en conjunctivitis genoemd,
beter bekend als lasogen of sneeuwblind-
heid. Deze verschijnselen zijn over het alge-
meen omkeerbaar, dat wil zeggen dat ze -
zodra de overmatige blootstelling is opge-
houden - na enige tijd (circa 48 uur) weer
verdwijnen. Het zijn met name de LIV-B- en
UV-C-straling die verantwoordelijk zijn
voor hoornvlies- en bindvliesontsteking.

Zonnebrand
Dit acute verschijnsel is het gevolg van te ho-
ge blootstelling aan met name W-B- en UV-
C-straling. Een en ander gaat meestal ge-
paard met pigmentatie (bruining) en verdik-
king van de huid. Deze laatste verschijnselen
zijn beschermingsreacties van het lichaam.
Naarmate de huid meer gepigmenteerd
raakt en wat dikker wordt, ontstaat minder
snel zonnebrand. In het algemeen is zonne-

4B

huidverbranding

brand - ook wel met de term erytheem aan-
geduid - omkeerbaar: het verdwijnt na enige
dagen wanneer er geen overm:rtige bloot-
stelling meer r>ptreedt.

Netuliesuerbranding
Zichtbare en IR-A-straling (en een zeer klein
deel van de UV-A-straling) kunnen tot diep
in het oog doordringen (zie figuur 6).
Daardoor is deze straling in staat om het
netvlies te beschadigen. Bij te hoge blootstel-
ling kan cle temperatuur ervan namelijk zo-
danig hoog worden dat er weefsel aÍsterft:
netvliesverbranding. Voorts kan blauw licht
nog een specifieke werking op het netvlies
uitoefenen waardoor het beschadigd wordt:
het gevolg is de zogeheten 'blauw-lichtscha-
de'. Doordat de mens van nature waarschu-
wings- en beschermingsmechanisrnen heeft
tegen te fel licht (pijn, pupilreflex, dichtknij-
pen en sluiten van de ogen), is het risico van



Figuur 6. Schernatiscbe uortrstelling uan dc
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Staar
Staar, cataract of lenstroebeling is het ver-

schijnsel waarbij de ooglens minder door-
zichtig wordt. Dat kan veroorzaakt worden
door straling van zeer uiteenlopende golf-
lengten. Met name de doordringingsdiepte
van de verschillende soorten straling is daar-
bij van belang. Staar kan zowel een acuut
gevolg zijn van overmatige blootstelling aan
optrsche stra[ing als een gevolg van chroni-
sche blootstelling. Bii dat laatste komt het
overeen of loopt het parallel met ouder-
domsstaar.

Huidueroudering
Als gevolg van chronische blootstelling aan
veel zonnestraling wordt de huid minder
soepel. De huid gaat er leerachtig uit zien en

ook als zodanig aanvoelen. Dit treedt met
narne op bij mensen die veel aan zonlicht
ziln blootgesteld omdat ze een buitenberoep
hebben. Er zijn aanwijzingen dat met name
UV-straling hiervoor verantwoordelijk is.

uttraviolet 
A 315-400 nm

Jlua"." - _--'
^eÉ n(Í\

.,^,or B 289'3'" '

urÍav\o\eYj:-:--nÍ§-
'-:^.100-?4-

.^roLv ,

u\t(a\'\u'- 
-/

" Bron: (iczondheiclsraacl I 993/09.

,-r.tuli.ru.rb.r,-rding cloor zichtbare straling
betrekkelijk gering. Het gevaar schuilt dan
ook met name in stralingsbronnen die een

zodanige intensiteit hebben dat de reacties
van de ogen te laat komen. Lasers ziin daar
een voorbeeld van (zie paragraaf 1.3.6). De
natuurlijke bescherrningsmechanismen tre-
den bovendren niet op bii infrarode straling,
waardoor het risico van netvliesverbranding
bij het gebruik van deze straling aanmerke-
lijk groter is.

Huid- en boornuliest,erbranding
Evenals bij netvliesverbr:rnding is bii huid-
en hoornvliesverbranding sprake van acute
schade aan de betreffende weefsels als ge-

volg van een te sterke tcmperatuurstilging.
Verantwoordeliik voor de huidverbranding
zijn met name de IR-B- en lR-C-straling en

in mindere mate de zichtbare (en UV-)stra-
ling; de IR-B- en lR-C-straling vero<>rzaken

de hoornvliesverbranding.
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Huidtumoren
Huidkanker is evenals huidverouclering het
gevolg van chronische blootstelling aan zon-
nestraling. Ook hier wordr UV-strirling als
de ve«lorzaker aangemerkt. Uit een evalrra-
tie van cle Interrlational Agency for Research
on Cancer (IARC, 1992)over zonnesrraling
en UV-straling stamr de volgende indeling:
- zonnestraling: klasse I (bewezen hum:r:rn

carcinogeen);

- UV-A: klasse 24 (waarschijnlijk humaar.r
carcinogeen );

- UV-B: klasse 2A;
- UV-C: klasse 2A.

O«tnuorming
UV-straling mer een golflengte beneden 240
nm kan zuurstof uit de lucht omzerten in
ozon. Ozon is een gas met uiterst schadeliike
eigenschappen vo<>r de ademhalingsorganen
(MAC-waarde: 0,06 ppm tgg 1 uur). Boven-
dren kan ozon, als gevolg van zijn reactief
karakter, met in de lucht aanwezige stoffen
reageren en daarmee anclere, mogeliik zeer
schadeli jke verbindingen cloen onrstaan.

1.3.3.-l Voorschriften efl normcn

In Nederland bestaan geen specifieke wette-
lijke voorschriften of grenswaarden voor
blootstelling aan oprische straling op het
werk. rVel zijn er adviezen van de Gezond-
heidsraad over blootstelling in het algemeen
aan optische straling. Het meest recente ad-
vies is een rapporr oit 1993, waarin twee
eerdere aclviezen (1978,1 986, zie literatuur)
zijn geëvalueerd. Voor een aantal effecten
met een acuut karakter zijn er gezondheids-
kundige advieswaarden opgesteld. Aan de
hand van deze algemene advieswaarden
zouden grenswaarden voor arbeid vastge-
steld kunnen wordrn. Tcrr op heden zijrr der-
gelijke grenswaarden nog steeds niet vastge-
steld.

Adriaswaarde lcr utsorkttming uan
erytheem, hoornulics- en binduliesontste-
king
In figuur 7 staat de maximale besrralingsdo-
sis per etma:rl als functie van de golflengte.
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Uit de figuur blijkt dat het meest werkz:rme
deel van het UV-spectrum beneden 270 nn
ligt. Daar is de limiet 30 J/m'. Bij andere
golflengten Iigt die lirniet hoger. Vror mo-
nochromatische straling (straling met één
golflengte of uit een klein golflengtegebiecl)
kunnerr cle blootstellingslirrieten direct ge-
hanteerd worden door de genleten of bere-
kende blootstellingsdosis dairrmee re verge-
liiken.
Ook kan de maximale tijdspanne worden
bepaald gedurende welke ien.rirnd airn be-
paalde straling mag worden blootgesteld.
AIs het bijvoorbeeld gaat om de hanclen,
wordt op die plek de bestralingssterkte
{§7/rn ) gcrrreren. f)oor de uit rle figtrrrr ge-
bleken maximale bestralingsdosis (J/m') te
delen door de gemeten bestralingssterkte,
kan c1e maximale blootstellingstijd (in se-
conden) worden bepaald. De bestralings-
sterkte kan - in plaats van door metinÍl -
ook bij benadering worden bep:rald door
middel van berekeningen. Daarvoor moet
het vermogen van de lfV-bron (watt) en de
afstand (m) tussen hron en plaats van bloot-
stelling bekerrd zijn. Als het niet-monochro-
matische straling betreft, dienen cle per golf-
lengte gewogen bestralingsdoses te worclen
opgetelcl en te worden getoetst aarr de ref'e-
rentielimiet van 30 J/m'. De globale weegge-
t:rllen kunnen afgeleid worden uit figuur 7.
De precieze weeggetallen zijn te vir-rden in
het rapport varn de Gezondheidsraacl 1993.

Aduieswaarde ter uoorkomhtg uan huid- e n
b o orn u I i c s u er br an ding
De tnaxirnale hcstralingsdosrs is ssn jng€'-

wikkelde functie van golflengte en besrra-
lingsduur. Voor hanterir-rg daarvan: zie het
rapp()rt van de Gezondheidsraad 199.1. Als
het gaat om een bestralingsduur langer dan
circa 1 minuut is cle limiet echter onafhanke-
lijk var-r de golflengte en de bestralingsduur:
de lin-rietwaarde geldt dan voor de bestra-
lingssterkte en bedraagt I k§í/m'. Dit ni-
veau komt overeen rnet'brandende zonne-
straling bij onbewolkte hemel en een hoge
z.on' .
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Figuur 7. De aanbeuolen gezondheidskundige aduiesruaarde uoor de bestralingsdosis ouer

eà etmaal ter bescberming tegefl erytheem en hoorn- en binduliesontstekingo
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Bron: Gezondheidsraacl I 99-1i09.

Aduieswaarde ter uoorkoming uafi acute
staaruorming
Ook ter voorkoming van acute staarvor-
ming wordt een limiet gesteld aan de bestra-
lingssterkte. Deze is afhankeliik van de golÍ-
lengte en is gegeven in tabel 5.

Voor het grootste deel van het spectrum
komt de limiet overeen met die voor huid-
en hoornvliesverbranding (1 k\V/m'). Alleen
voor het gebied tussen 3 1.5 en 420 nm geldt
een strengere limiet, met als strengste waar-
de 0,25 k\í/m'.

Aduieswaarde ter uoorkoming uan netulies'
uerbranding (en blauw-lichtscbade)
Deze advieswaarde is afhankeliik van zowel
golflengte, blootstellingsduur als vorm en

omvang van het beeld op het netvlies. Voor

details: zie het rapport van de Gezondheids-
raad. 1993.

Ricbnaaarde ter bescherming tegen chrr.tni-
sche stddruorming
De tot hier genoemde advieswaarden zijn li-
mieten die bescherming moeten geven tegen

acute aandoeningen. Er zijn volgens de Ge-

zondheidsraad voldoende wetenschappelij-
ke gegevens voorhanden om dergelijke
waarden vast tc stellen. Die ziin er niet voor
chronische blootstelling.
Toch heeft de Gezondheidsraad in zrin ad-
vies van 1986 een waarde aanbevolen om
staar door langdurige blootstelling zoveel
mogetijk te voorkomen. Daarbii moet bii-
voorbeeld gedacht worden aan mensen in

250 300

golflengte in nm
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Golflengte
(nm)

Maximale
bestralingssterkte
(k§7/m'z)

1.3.4 fysische factoren

Tabel 5. Maximale bestralingssterkte ter
uoorkoming udn acute staaruorming (als

functie uan de golflengte)

van de bestralingstiid wordt ook de bestra-
lingsdosis beperkt.

P er so onlij ke b es cb ermingsmi ddelen
Betreft oog- en huidbeschermingsmiddelen
(zie paragraaf 5.3, 5.5 en 5.8).

Afzuiging/uentilatie
Met het oog <;p het ontstaan van ozon en
andere schadeli.lke verbindingen in geval
van toepassing van IIV-straling.

Literatuur
- Gezondheidsraad, Optische straling.

Gezondheidskundige advieswaarden
voor blootstelling aan elektromagneti-
sche straling met golflengten tussen 100
nm en 1 mm, Publicatie l993l09,Den
Haag,7993.

- Gezondheidsraad, Aanvaardbareniveaus
voor elektromagnetische straling in het
golflengtegebied tussen 100 nm en 1 mm
(micrometerstraling), Publicatie
1978/06, Den Haag, 1978.

- Gezondheidsraad, UV-straling. Blootstel-
ling van de mens aan ultraviolette stra-
ling, Publicatie 1986109, Den Haag,
1986.

- Gezondheidsraad, UV-straling uit zon-
licht, Den Haag, 1,994.

- Risico's van ultraviolette straling op de
arbeidsplaats, Arbeidsinspectíe, S 77 6,
1994.

1.3.4 Verlichting

De meest geschikte verlicl-rtingssterkte is,
onder daglichtcondities, circa 10.000 lx
(lux). Om verschillende redenen wordt bi1

kunstverlichting met minder volstaan: het is
te duuÍ en de gangbare lampen produceren
bij zo'n verlichtingsniveau te veel hitte. In de
praktijk r,r,ordt dus een lagere verlichtings-
sterkte gekozen.
Bij de keuze van verlichting spelen factoren
een rr>l als de grootte van de details, kleur en
luminantiecontrast, hinderli jke weerspiege-
lingen, de duur van het verblijf in de verlich-
te ruimte, en of het gaat om bewegend of

< 315
320
330
340
3s0
360
370
380
390
400
410
> 420

1,0
0,5
0,4
0,3
0,25
o 2§
o 7§
o )§
0,4
0,5
0,7
1r0

br,ritenberoepen, die vaak en lang aan LIV-A-
straling blootstaan. De richrwaarde (dat is
dus geen gezondheidskundige advieswaar-
de) bedraagt 1 W/m' voor de bestralings-
sterkte door UV-A-straling.

1..3.3.4 Bescb ermingsmdatregelen

Afscherming
Het omhullen virn de bron is het meest effec-
tieve middel. Hiervoor is nagenoeg elk ma-
teriaal bruikbaar, inclusief transparante ma-
terialen als (speciaal) glas en perspex (niet
voor zichtbare straling). Ook het onder-
brengen van de lrron in een aparte ruimte of
afscheiding door middel van gordijnen biedt
effectieve bescherming.

Afstand
De bestralingssterkte van een puntbron is
omgekeerd evenredig met het kwadraat van
de afstand.

Tiid
De werkzaamheden moeten goed worden
voorbereid, om in zo kort mogelijke tijd te
kunnen worden uitgevoerd. Door beperking

52



1:r'- 
":rriirliir:'l.l',§!§

niet-bewegend werk. Ook leeftijd speelt een

rol: oudere rrensen hebben meer licht nodig
dan jongeren. Ooglenzen van ouderen lijden
virak aan 'rand-onscherpte'. Zij moeten
daarom sterker diafragmeren.

Eis c n aan uerl ich t in gsster ktc
Verlichtingssterkte op het werk karr worden
onderverdeeld in drie klassen. Deze indeling

straling 1.3..5

en de bij elke klasse behorende verlichtings-
sterkte is inmiddels overgenomen door de

Directie Arbeiclsomstandigheden en door
het Nederlands Normalisatie Instituut
(tabel 6).
Een vertaling van deze clrie klassen naar
meer specifieke taken en/oÍ rLrimten is opge-
nomen in tabel 7.

Tabel 6. Ouerzicbt standtarduerlichtingsstcrkten

Standaardverlich -

tin sssterkte
Toepassing

10 lx tot 200 lx O r i ënt at i e u e /l ic h t ing
Verlichting in ruimten die niet of slechts kortdurend als werkruimte
worden gebruikt en waar de visuelc taak niet moeilijk is. In het alge

meen zal plaatselijk een aanvullende werkverlichting nodig ziin voor
hct lezen van drukwerk of taken met een vergeliikbare detailgrootte

200 lx tot 800 lx Werkt,erlichting,
Verlichting in ruimten die geregeld als werkruimte worden gebruikt.
De meeste visuele taken kunnen worden verricht in dit gebied van

verlichtingssterkten. De hoge niveaus binnen dit gebied dienen te

worderr toegepast, waar men direct zicht heeft op een binnenruimte
rnet een hogere verlichtingssterkte of in dieper gelegen delen van de

ruimtc van waar men direct zicht heeft op de hoge lichtniveaus nabii
het raam.
Ook combinaties van kleine details en zwakkc contrasten kunnen
vooral ten behoeve van ouderen er toe leiden dat een hoog verlich-
tinssniveau binnen deze klasse moet worden gekozen.

800 lx tot 3000 lx Sp eciale wer kuerlicb tin g
Verlichting, die als plaatselijke verlichting wordt toegcpast voor spe

ciale taken. Vooral bii het vermiiden of opwekken van effecten van

glans en/of schaduw, die de zichtbaarheid van de taak beïnvloeden, is

het plaatseliik karakter van de verlichting gewenst.

Literatuur
- Een andere kijk op aanbevelingen voor

verlichtingssterkte bil binnenverlichting,
Arbeidsinspectie, S 72, 1989.

- Arbo-Inforrnatieblad (AI-blad) 7,
Arbeidsinspectie, september I 997.

- NEN 1890, Binnenverlicl'rting. Functio-
nele eisen, NNl, Delft, I99 I.

- NË,N 30117, Visuele ergonomie in relatie
tot verlichtirrg. Principes eu toepassirrgen.
NNI. Delft, 199 l.

1.3.5 Radiofrequente-enmicrogolÍ-
straling

Radiofrequente straling of rnicrogolfstraling
is een vorm van elektromagnetische straling
n-ret golflengten tussen 1 nrillimeter en 1 ki-
lometer (zie figuur 4).
Irr dit gedeelte virn het elektromagnetisch
spectmm is het echter gebruikelijk de stra-
Iing aan te duiden met haar frequentie:

- microgolfstraling 0,3 - 300 GHz;
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Tabel 7. Verlichtingssterkte als functie uan taak en/of ruimte"

k lasse aard van de verlich-
ting

sub-
klasse

typering van de
taak

standaard-
verlich-
tings-
sterkte lux

voorbeelden van
taken en/of ruimter

I oriëntatieverlichting
(geen of slechts inci-
denteel gebruik van de
ruimte als werk-
ruimte)

waarneming van
grote objecten en
beweging van
personen

.t0 opslagruimte par-
keergarage

b waarneming van
zeer grove details
en herkenning
van personen

100 gang
trappenhuis

il werkverlichting (per-
manent gebruik van
de ruimte als werk-
ruimte

a stelt geen hoge
eisen aan de visu
ele waarneming

200 grof constructie-
werk, smederij,
(werk)magazijn

h lezen en schriiven
en vergelijkbare
details en con-
trastcn

400 kantoor, les[okaal

C stelt hoge eisen
aan de waarne-
ming van kleinere
details en zwak-
kere contrasten
dan bii IIb

800 tekenkamer, fijn
montagewerk

m speciale werkverlich-
ting

À zeer fijne details
en zwakke con-
trasten op don-
kere achterqrond

1 600 precisiewerk, kada
straal tekenwerk
fijn inspectiewerk

b waarnemlng aan
de grens van het
gezichtsvermoger

> 3200 ml croml n I a turlsatl€
operatietafel

" Bron: NNI.

- radiofrequente straling 0,003 - 300 lingslimieten van elektromagnerische velden
MHz. in het radiofrequente gebied. Hieronder

De Gezondheidsraad heeft deze straling rui- wordt verstaan velden tussen 300 Hz en 300
mergedefinieerd.ln1,997heeftdeRaadeen GHz (= 300 10' Hz).
advies uitgebracht betreffende bloorstel-

54



I .3.5- I Bronnen

Van nature komt deze straling in zeer gerin-
ge mate voor in het zonlicht dat cle aarcle be-

reikt. Ze wordt kunstmatig opgewekt voor
diverse toepassirtgett: telecommurticarie irt

de vorm van r:rdar en draagbare telefoons,
televisie en raclio, bij verhittingstechniek
(magnetronoverrs) en medisch ge bruik.

1..3.5.2 Gercndbeidseffecten

Velden, veroorzaakt door straling met lage

frequentie (300 Hz - 1 MHz), wekken elek-
trische stromen in het lichaam op, die biolo-
giische systemen kunnen beinvloeden. Stimtr-
latie virn zenuwen en spieren en onvriiwilli-
ge bewegingen kunnen worden veroorzaakt
d<lor stoornissen van informatieverwerken-
de processen in het centraal zenuwstelsel.
In het frequentiegebied van 100 kHz tot l0
GHz wordt door opname v:rn de elektro-
magnetische energie in het lichaant warmte
opgewekt. Het vermogen van het orgaan om
deze warmte te verdragen speelt hierbij een
grote rol. Vaak is dit vermr>gen te laag (bii-
voorbeeld bij ogen en testes) en ziin deze or-
ganen het meest kwetsbaar. Er zijn ook aan-

Tabel B. Basisbcperkingen radiofrequcntie elektromag.netische uelden

straling 1.3,5

wijzingen voor niet-thermische effecten op
het centrale zenuwstelsel, de bloeddrr"rk en

her hartritme. Inaar hierover ziirr nog te wei-
nig gegevens voorhanden.
In het frequentiegebied van 10 GHz tot 300
CHz vindt ahsorptie van de erterg,ie rn toette-
mende mate aan het lichaams<>ppervlak
plaats, waarhij vooral de huid wordt opge-
warmd.

1.3.5.3 Yoorschriften cn ?lormen

In Nederland best:ran geen specifieke wette-
lijke voorschriften en/oÍ normen voor het
werken met radiofrequente - en microgolf-
straling. §íel heeft de Gezondheidsraad in
7997 een advies uitgebracht voor aanvaard-
bare stralingsniveaus van radiofrequente
straling van 300 Hz tot 300 GHz.
In dit advies worden gezondheidskundige
advieswaarden, zogenaamde basisbeperkin-
gen, genoemd in niveaus van stroomdicht-
heid (in mA/m'), van SAR (specific absorp-
tion rate, in Wkg, gemidcleld over zes minu-
ten) en van vermogendichtheid (in W/m').
Er wordt een «rnderscheid gemaakt tussen

beroepsbevolking en algernene bevolking
(zie tabel 8).

freq uentiegebied stroomdichtheid SAR
(mA/m') (.§í/kg)"

vermogensdichth eid
(V/m')n

beroeps- algemene beroeps- algemerle beroeps- algemene
bevolkingbevolking bcvolkingbevolking bevolkingbevolking

300 Hz - 1 kHz 10
1 kHz - 100 kHz f 1100'
100 kHz - 10 MHz í 1100'
10 MHz - 10 GHz
10 GHz - 300 GHz

2
f /s00.
F/.500, 0,4

0,4
0,08
0,08

100 6,727 " 1"''u
a

t,
c

d

middelingstijd = 6 minutcn.
middelingstiid = 68 t S 't minuten (waarbij f in GHz).

f \n Hu
f inGHz

' Brorr: (,ezorrdherd\r.rad, | 997.

ln de praktijk is het onmogelijk om de SAR
of de geïnduceer(le str()om in een nrens te

meten. Daarom wordt voorgesteld eenvou-
diger meetgrootheder-r te gebruiken als veld-

5.5
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sterktes van het ongestoorde elektrische en
magnetische veld. De blo<>tstellingslimieten
voor de grootheden worden van de basisbe-
perkingen afgeleid, waarbij ook rekening
wordt gehouden met mogelijk ir-rdirecte ef-
fecten, die het gevolg zijn van zogenaamde
contactstromen. Zij treden op bij aanraking

van niet-geaarde metalen voorwerpen clie
door het elektrisch veld zijn opgeladen.

De vo<>rgestelde bkrotstellingslimieten voor
elektrische en magnetische velden zijn weer-
gegeven in tabel 9 en tabel 10.

Tabel 9. Voorgesteldc maximale sterktes uoor bet elektrisch ueld"

frequentie (/) elektrische veldsterkte (volt per meter, V/m)

beroepsbevolking algemene bevolking

geen directe indirecte effec-
effecten ten mogelijk

300 Hz
2,04 kHz
2,58 kHz
2,88 kHz

1 MHz
.l 0 MHz

400 MHz
2GHz

10 GHz

- 2,04 kHz
- 2,5t1 kHz
- 2,88 kF{z
- 1MHz
- 10 MHz
- 400 MHz
-2GHz
- l0 GHz
- 300 GHz

t2s0 tÍ
614
614
614
614 tf
61
118 't f 0.11

194
194

500 //
s00 tÍ
194
194
1e4 tf ,'''

61,

118 .t f r.?]

1,94
194

2s0 tÍ
2s0 t.f
2s0 tÍ
87
87 l7 u''

28
53 * f t'7)

87
7g ,t f t.th

(/ in kHz)
(/ in kHz)
(/ in kHz)

(/ in MHz)

(/ in GHz)

(/ in GHz)

' [iron: (iczonc]lrcidsr:r.trl, 
1 99-.

Tabel 10. Yoctrgestelde maximale magnetische fluxdicbtbeid en ntagnetische ueldsterktc"

frequentie (/) magnetische fluxdichtheid magnerische veldsterkte
(microtesla, nricroT) (ampère per meter, A/m)

beroeps-
bevolking

algemene
bevolking

beroeps- algemene
bevolkine bevolkine

.300H2- l,0kHz 25/l
I,0 kFlz - 80 kHz 25
80 kHz - 180 kHz. 2,0 ll

180 kHz - l0 MHz 2,0 Il
10 MHz - 400 MHz. 0,2

0,92 tf 1,6 lf
0,09 0,1.6

s tf
.5

5

20 /Í
20

4tf
4
4
0,73 /Í
0,07

1,6 tÍ
1.6 tÍ

(/ in kl-Iz)

(/ in MHz)
(/ in MHz)

(l in GHz)400 MHz - 2 GHz. 0,39
2 CHz - l0 GHz 0,6.5

* 
Jc 

0,rr 0)7 " 7 ".r' 0,37 .' 7 
u." 0,14 '. 7 

u."

0,29 0,52 0,23
10 CHz - 300 GHz 0,65 0,26 " 7 

u," 0,52 0,21 * 7ut" (l'in GHz)

" [lron: (iezorrrllrci.ltr.rad, l uu-

Bij gecieeltelijke blootstelling wordt een ho-
gere opname van energie per massa-eenheid
toelaatbaar geacht. Voor blootstelling van
het hoofd, de nek en de romp wordt een
maximale SAR van 10 W/kg voorgesteld,
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gemiddeld over l0 grarn weefsel. Voor
blootstelling van de ledematen is cle voorge-
stelde SAR 20 Wkg, gemiddeld over 100
gram weefsel. Deze waarden gelden voor de
beroepsbevolking. Voor de algemene bevol-
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king zijn de SAR-Irmieten eeu factor 5 lager.

Voor de foetus is tevens een limiet van 2

§í/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel van
toepassing.

Indien men minder dar-r zes minuten wordt
blootgesteld, zijn hogere SAR-waarden toe-
laatbaar, zolang de SAR gemiddcld over elke
periode van zes minllten beneden de :rdvies-
waarden blijft.

Vcror contactstroorn zijn cle volgende iranbe-
velingen gedaln. Vror ircquenties lussen
300 Hz en 2,.5 kHz mag de maximale
stroomsterkte 1,0 mA zijn; tussen 2,5 kHz
en 100 kHz is de linriet 0,4 " J kFIz en v()()r
het gebied tussen 100 kHz en I0 MHz is het
mrrximum 40 mA. Al deze waarden hebben

betrekking op de beroepsbevolking. Voor de

algemene bevolking zijn de advieswaarder-r
een factor 2lager.

Ook de American Conference of Govern-
mental Industrial Hygienists (ACGIH) be-

veelt maxima aan voor arbeidssituaties (zie

tabel 11).
Als de gemiddelde blootstelling, over elke
willekeurige periode vatl zes tninuten vltt
een werkdag, beneden de aangegeven gretts-
waarden blijft, verwacht de ACGIH ook bii
herhaalde blootstelling geen nadelige ge-

zondheidseffecten. Genoemde normen en

grenswaarden ziin slechts gericht op het
voorkomen van ()ngewenste thermische ef-
fecten.

Tabel 11. Crenswaarden uoor rddiofrequente cil microgrifstraling bij blootstelling uan het

gehele lichaam in drbeidssituaties (ACGIH 1L)98)

bestralingssterkte elektriscbe ueldsterkte magnetische
ueldsterkte

(mW.cm-'7) (V.m) (A.rn)

frequentie ( l )

(MHz)

0,03- 0,1
0,1- 3

3- .30

30- 100
100- 300
300- 3.000

3.000- 15.000
15.000- 300.000

61,4

614
1842t f
16,31Í
61,4

163
16,31f
16,3/f

0,163
61,4
10

ft300
100
100

Er ligt een vor>rstel voor een EU-richtliin
over beroepsmatige blootstelling aan fysi-
sche agentia, inclusief velden en golven.
Hierin wordt voor de blootstelling iran fre-
quenties tussen 100 kHz en 300 GHz een

maximum aanbevolen voor de gemiddelde
'specific absorptiotrrate' (SAR) door het ge-

hele lichaam. Deze waarde van 0,4 W/kg, als
gemiddelde over een periode van nraxintaal
zes minuten, behelst dus hetzelfde uitgarngs-
punt irls waarop de Gezondheidsraird ert de

ACCIH haar blootstellingslirnieten heeft ge-

baseerd. Verder zijn in het voorstel maxima

opgenomen voor plaatselijke piekblootstel-
ling in hoofd en romp en in de leclematcn.
Ten slotte is door het Staatstoezicl-rt op cle

Volksgezondheid een richtliin uitgegeven die
tot doel heeft om in het kader van het verle-
nen van een vergunning rWet n'rilieubeheer de

blootstelling aan radiofreqtrente straling vat.t

zendinrichtingen door de btrrgerbevolking
te limiteren: Publicatie 90-01 (zie litera-
tuur). Deze limieten zijn geliik iran de IRPA-
Iimierwaarden voor burgerbevolking, die
een factor -5 beneden cle IRlà-waardett \roor
arbeid liggen.
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1.3.6 fvsische factoren

1.3..5.4 Beschermingsmdatregele?t

Afschenning
Afscherming kan eenvoudig en effectief
worden uitgevoerd door de bron te voorzier.r
van een metalen omhulsel. Deze zogeheten
kooi van Faraday dient goed geaard te zijn.
Om gaten of kieren in het omhulsel te voor-
konren, is het belangrijk dat schroevelr en
bouten van het juiste materiaal zijn ge,
maakt.
C)nder afscherming wordt ook versraan het
treffen van zodanige ruimtelijke nraatrege-
len dat personen niet of moeilijk in sterke
stralingsvelden (bijvoorbeeld kracl-rtige ra-
darzenders) terecht kunnen komen. Zone-
rir-rg is hiervoor een goed middel.

Afstand
Als het om een (bijna) punrbron gaar, zoals
lrij bep.ralde kleinschalige verwarmrngsap-
p:1ratuur, is de bestralingssterkte orngekeerd
evenredig met het kwadraat van de afstand.

Tiid
Vanwegc de korte periode (zes rlrinuten)
wa:irover de gemiddelde hestralingssterkre,
volgens de Gezondheidsraad en de ACGIH,
bepaald wordt om haar te toetsen aan nor-
men, lijkt beperkíng van de bloorsrellings-
tijd eerder een theoretisch dan een praktisch
gegeven. Deze factor speelr uiteraard wel
een rol bij werkzaamlreden waarbij dergelij-
ke straling slechts kortstondig wordt ge-
bruikt. Overigens moer het gemiddelde van
élke willekeurige periode van zes rninrrïen
voldoen aan de normen. Als de bestralings-
steÍkte over een willekeurige periode var.r
twee minuten bijvoorbeeld cirie keer de
normwaarde bedraagt, dan rrag er geduren-
cle vier minuten voor én vier minuten na de-
ze periode geen blootstelling meer plaatsvrn-
c1en.

P er soon I ij ke b es c h erm in gsm id delen
In de fysiothcrapie wordt wel gebruik ge-
markt vrrn r ciligheidshrillcn v()orzien van
metaalg:ras. Bij de effectiviteit ervan worden

echter vraagtekens geplaatst. Verder zijn er
weinig rnogeliikheden.
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230 d.d. 19 augustus 1994.

- Environmental Health Criteria 137, Elec-
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1 .3.6 Lasers

Hct wo<>rd laser is het acronienr van Light
Amplification by Stin'rulared Emissiorr of
Radiation, ofwel lichtversterking door gesti-
muleerde stralingsemissie.
Het is mogelijk licht, en anclere vormen van
straling, te bunclelen en te versterken. Het
resultaat is stelk gerichre straling, die ook
op grote afstand dikwijls nog een erg hoge
bestralingssterkre (in W/m') heeft in geval
van continLle lasers, en een hoge hestralings-
dosis (J/m ) in gevrrl r;rrr gepul5ls l,rsers. Ein
arnder kenmerk v:rn lasers is dat zij rno-
nochromatische straling (straling van óén
bepaalde golflengte) uitzenden.
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1.3.6.1 Bronnen

Lasers worden momenteel op uiteenlopende
terreinen gebruikt, zo:rls voor afstandsme-
ting en uitlijnen in de bouw, bii lassen, snij-
den en boren in de tecl-rniek, bii oog- en an-
dere operaties, voor defensiedoeleinden, bil
research, in compact-cliscspelers, in Iaser-
printers, in bibliotheken en in winkels (kas-
sa's ).

1.3.6.2 Gezondheids- en ueiligheids-
risic<;'s

De gezondheidseffecten van de diverse soor-
ten stralíng zijn in de respectievelijke par:l-
grafen besproken. Het specifieke risico var.t

de laser schuilt in cle (mogelijk) hoge inten-
siteit van de bundel. Het meest kwetsbare
orgaan is het oog, omdat de bundel van be-
paalde stralir-rg (met een golflengte van 400

- 1400 nm) door de ooglens gefocusseerd
kan lvorden op een zeer klein oppervlak van
het netvlies. Daardoor kan de bestralings-
sterkte of de bestralingsdosis op dat stukie
netvlies met een factor 100.000 toenemen,
met als mogeli jk gevolg netvliesverbrancling.
Daarbij vormt de niet-zichtbare straling
(800-1400 nm) het gr()otste risico, omdat
we daar niet beschern-rd worden cloor onze
natuurlijke reacties zoals het in een reflex
sluiten van de ogen v()or te veel zichtbaar
licht. Afhankelijk van golflengte en intensi-
teit kunnen ook de andere clelen van het oog
ernstig beschadigd of aangetast worden.
Voorts kunnen huic{effecten optreden bii
blootstelling, zoals pigmentatie en depig-
mentatie, zonnebrand en in ernstige gevallen
hr"r id verbranding.
Ten slotte is aan het gebruik van lasers nog
een aantal andere gevaretr verbonden. Sont-
mige daarvan spelen een groterc rol clan het
stralingsgevaar. Het belangrilkste is het ge-

vaar van elektrocutie of vcrbrirnding door
zeer hoge elektrische spanningen (tot 40
kV). Ook kan röntgenstraling ontstaan bij
spanningen van 1.5 kV en hoger. Men dient
bedacht te zijn op statische elektriciteit. Ver-
cler kunnen hij gepulste hoge-energielasers
zeer hoge geluiclsniveaus bereikt worderr

straling 1.3.6

(tot 140 dB(A)). In geval van gaslasers, ten
slotte, kunnen de gebruikte glazen br,rizen

imploderen of exploderen.

l.:i.6.3 Voorschriften en normen

Nederland kent geen wettelijke voorschrif-
ten en normen die zich specifiek richten op
lasers. De Gezondheidsraad heeft in zijn ad-
viezen over optische (micrometer-) straling
het aspect laserstraling rneegenomen (zie li-
teratuLrr bij paragraaf 1.3.3).
Aan de hand van de opgestelde gezond-
heidskundige advieswaarden kan ook voor
laserstraling in diverse situaties bepaald
worden of de blootstelling verantwoord is.

Internationaal bestaat consensus over de
rnaximaal toelaatbare blootstelling van het
oog, met name ter voorkoming van netvlies-
verbranding. Het stelsel van aanbevolen
grenswaarclen voor de verschillende golf-
lengtegebieden, onderscheiden naar het
soort laser (continu, puls), is in een door de
Intenrational Electrcltechnical Commission
(IEC) ontwikkelde en in EU-verband vastge-
stelde norm neergelegd. In deze norm (NEN
1082-5-1) is ook een indeling in gevarenklas-
sen en bijbehorende maatregelen opgeno-
men. Met uitzondering v:rn de gevarenklas-
sen worclt, vanwege de complexiteit van de-

ze materie, voor inhoudelrjke infonr-ratie
veÍwezen naar de genoemde norm.
Vrorts is het in 1993 verschenen rapport
't.aservei|gheid ir-r de gezondheidszorg' van
bclang. Het rapport geeft een uitgebreicl
overzicht van veiligheidsmaatregelen bij l-ret

toenemende lasergebruik in ziekenhuizen.
ln het kader van het Europesc project
EUREKA EU 643 is in Nederland een orr-
derzoek gedaan na:rr de gezondheidsrisic<t's
bij werken met inclustrióle en researchlasers.
Dit zijn veelal hoog-vermogenlasers die ge-

bruikt worden bij bewerking van metail en

kunststof. Ook hier beperkt l-ret stralingsrisi-
co zich tot ogen en huid. In het rapport wor-
den cliverse veiligheidsmaatregelen ge-

noernJ. Deze riclrtett zich nrct n:rme op vei-
lige lverkirfstanden, werkplekinrichting en
orrrkast rng van irpparill uLrr.
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1.3.6 fysische factoren

1.3.6.4 Geuarenklassen

Klasse 1: Veilige stralingsltronnen
Deze stralingshronnen hebben een gering
vermogen dan wel zij kunnen geen straling
nairr buiten uitzenden en zijn dairrdoor vei-
lig. Ze mogen zonder extr:r voorzieningen
waar dan ook geplaatst worden, zelÍs in
open opstellingen.

Klasse 2: Niet uolledig ueilige stralingsbron-
fien
Deze bronnen van ziclrtbare straling ieveren
pas gevaar op als iemand langer dan 0,25
seconde (de tiid die het oog nodig heeft om
in een reflex te reageren op zichtbare stra-
ling) in de bundel kijkt.

I(lasse 3a: G euaarlijke stralingsbronnett
Bronnen van zichtbare en onzichtbare stra-
ling waarvan de bundel een zodanig geringe
intensiteit heeft dat een onbeschermd oog
normaliter geen schade zal oplopen. Er be-
staat echier wel kans op oogletsel als met
optische instrlrmenten in de bundel wordt
gekekerr.

Klasse .ib: Ceuaarlijke stralingsbronnen
Bronnen van zichtbare en onzichtbare stra-
ling, waarvan de dilecte bundel en de gere-
Ílecteerde bunclel schade kulrrerr veroorza-
ken aan het oog. Diffuse reilectie van de
bundel is echter niet gevaarlijk.

Klasse 4: Zeer gcuaarlijke stralingsbronnen
Stralirrgsbronnen waarvan niet alleen cle di-
recte en de gereflecteerde bundel, maar ook
de diffuse reflectie schade aan het oog kun-
nen veroorzaken. Da:rrnaast kan cle directe
bunclel brand of branclwonden veroorzaken.

Ruimten ir-r laborirtoria en werkplaatsen
waar lilsers van de klzrssen .3b en hoger wor-
clen gebruikt, dienen volgens NEN 1082.5-l
virn het volgende waarschuwingsteken te
zijn vo<>rzien.
Als ten behoeve van uitlijnen, hoogtemetrn-
gen of irrspectiewerk in cle bouw of bij ancle-

re werkzaamheden in de buiter-rlucht lasers
van klasse 3a (of h<>ger) toegepast worden
(NB: voor dergelijke toepirssingen zijn lasers
van klasse 1 en 2 gebruikelijk), dan moet irl
bij klasse 3a het tekerr zijn aangebracht.
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- Veiligheids- en gezondsheidsaspecten van
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klirnaat 1.4.2 .i!.i§,!.r:fi'r..,ie

t.4 Klimaat
7.4.1 Algemeen

Klirnaat is in dit hoofdstuk de thermische
omgeving van de mens. Deze wordt bepaald
door de volgendc factoren:

- luchttemperatuur
- stralingswarmte
- luchtvochtigheid
- luchtbeweging (snelheid).

Hoe een bepaald thermisch klimaar wordt
ervaren, is verder afhankelijk van kleding en
activiteit.

Gezarnenlijk bepalen de hovenstarrnde fac-
toren de productie, cle opname en de afgifte
van warmte door het lichaam. De som van
de geproduceerde en de opgenomen w:rrmte
moet gelijk zijn aan de afgegeven warmte
om het lichaam op een constante tempera-
tuur te houden. Om goed te kunnen ftrnctio-
neren m()et de inwendige temperatuur
(kerntemperatuur) van het lichaan-r binnen
zeer nallwe grenzen blijven, ongeveer 37,0
+/- 0,5 "(..

In een comfortabel klimaat zijn productie en
opname van warnrte in evenwicht met de af-
gifte. Er is sprake van een stabiele, neutrale
situatie, die cloor het lichaarn als aangenaam
wordt ervaren. In een warr.r.r of koud klimaat
is geen evenwicht. Bepaalde lichaamsreac-
ties, zoals sterkere of juist verrninderde
doorbloeding van de huid, transpiratie, kip-
pevel en rillen zorgen er echter voor dat het
evenwicht hersteld wordt en de kerntempe-
ratuur binnen cle vereiste grenzen blijft.
Hct systeenr dar dezc reacties in gang. zet en

verder regelt, wordt het thernroregr:latiesys-
teem genoernd.

1.4.2 Effecten op de gezondheid en het
functioneren

Soms schiet het thermoreguliltiesysteem te
kort om het evenwicht te herstellcn. I)e
kernten'rperatuur bli jft toenemen (warm-

testuwing) of afnemen (onderkoelrng) en
treedt buiten de gewenste grenzen. Bij een

afwijking van meer dan ongeveer 2 'C tre-
den (vooral hr j warmtet ernstige :lcute ver-
schijnselen op.

1 .4.2.1 rX/armte

'Warmte(over)belasting kan tot een airntal
(sub)acute gezondheidseffecten leiden.
Eenhitte-beroerÍc ('heat stroke') is het meest

ernstige effect van warmte-overbelasting en
treedt op wanneer de kerntemperatuur tot
boven 41 'C is gestegen. Bij zulke lichaerms-
ternperaturen wordt met name het vermo-
gcn om te transpirert'n ernsrig aangetast.
Het lichaanr is dan nict meer irr staat ziin
eigen temperatuur onder controle te krijgen,
waardoor deze onder bepaalde omstandig-
heden nog verder stiigt. De effecten van zul-
l<e hoge kerntemperaturen (> 41 'C) open-
baren zich het eerst aan het centrale zenuw-
stelsel, onder andere in de vorm van vreemd
gedrag, stuiptrekkingen en coma, rnogelijk
met fatale afloop als gevolg van hersenbe-
schadiging. Ook kan onherstelbare schade
aan andere organen optreden. Snelle verla-
ging van de lichaamsternperatuur staat cen-

::Xii"l,i 
de behandeling van een hitte-be-

Brj h itt e - u itlt uttirg (hitte-syncope ) treedt be-

wusteloosheid op als gevolg van onvoldoen-
de doorbloeding van de hersenen. Dit is het
gevolg van de extra toevoer van bloed nairr
de huid, waardot>r er mincler bloed beschik-
baar is voor de kern. Het vochtverlies door
zweten, waardoor de totale hoeveelheid
bloed ook nog eens is afgenon'ren, draagt
hier ook toc hit. Hitte-uirputting, gx;rt meest-
al gepaard rnet hoofdpijn, zwakte, ciuizelig-
heid, rnisselijkheid, overgeven en diarree. De
patiënt moet in een koele, sch:rduwrrjke om-
geving rust nemen, er1 zollt- en watertek<lr-
ten aanvullen.
Hitte-oede em rs een ophoping van vocht in
onderhuids weefsel als gevolg van overmati-
ge vaatverwijclir-rg in de huid.
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1.4.,3 fysische factoren

Hittekramp treedt op als gevolg v:rn onvol-
doende aanvulling vàn het door transpiratie
optredende verlies van zout (mineralen).
Voorts kan warmtebelasting tot huidaan-
doeningen zoals jeuk, uitslag en uitdroging
leiden. De behandeling door toediening van
een orale zoutoplossing heeft n-reestai snel
effect.
Sterke thermische overbelasting gedurende
langere perioden in de eerste vier maanden
van de zwangerschap kan tot schade aan de
ongeboren vrucht leiden (teratogene effec-
ten) oÍ zelfs tot spontane abortus. Ook kan
bij zowel mannen als vrouwen tijdelijke <>n-

vruchtbaarheid optreden.
Aan bovenstaande acLrte gezondheidseffec-
ten houdt mer-r, afhankelijk van de ernst en
de duur ervan, veelirl restverschijnselen over.
De bekendste daarvan zijn verminderde
wa nntet()lerantie, slecht íurrctioneren van
de zweetklieren, spierpijn, verminderde mo-
biliteit. Ook kan blijvende weefselschade in
organen zijn ontstaan, met name in het cen-
traal zenuwstelsel, maar ook aan het hart,
de lever en de nieren.

Blootsrelling aan hirte gedurcrr<Je vele nraan-
clen veroorzaakt, ook wanneer er in die pe-
riode geen acute effecten zijn opgetreden,
chronischc warmte-uitpLrttrng. Dit brengt
tal van a-specifieke klachten met zich mee,
zoals hoofdpijn, maagpijn, slaapstoornis-
sen, geprikkeldherd, hartkloppingen, duize-
ligheid en misselijkheid. Over de lange-ter-
mijneffecten als gevolg van warmtebelasting
bestaan geen eencluidige inzichten. In de lite-
ratuur worden de volgende mogelijke effec-
ten genoemcl: verhoogde bloeddruk, bloed-
armoede, afname van libido en impotentie,
en ziekten aan de spijsvertcringsorgancn.

1.4.2.2 Koude

De clirecte effecten van koudebelasting zijn:
onderkoeling, bevriezing, verminclerde
handvaardigheid en verhoogde bloedclruk.

OnJerkocling oí hypothermie ontstaal wirn-
neer de kernte rnperttullr lager is dirr-r 3-5 "C.
Het Iichaam gaat dirn hevig rillen. Op zich is
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deze situatie niet levensbedreigend. Maar in
veel gevallen waarin hypothermie optreedt
(veelal bij drenkelingen), gaat de afkoeling
door. Bij nog lagere kcrntemperaturen tre-
den bewustzijnsverminderir-rg en vele andere
verschijnselen op, uiteindelijk resulterend in
bewusteloosheid en hartstilstand.

Koudeletsel kan optreden door bevriezing
van met name ledematen, oren en neus als
gevolg van blootstelling van niet of onvol-
doende bedekte huid a:rn een combinatie
van lage temperatuur en hoge windsnelheicl
(die hoge windsnelheid kan ook het gevolg
zijn van e igen beweging, bijvoorbeeld bij het
rijden met een vorkheftruck in een koel-
huis). Het gevolg van bevriezing is vaak het
afsterven van het desbetreffende weefsel.
Ook zonder bevriezing is kor-rdeletsel rnoge-
liik, namelijk wanneer de temperatuur virn
de ledematen gedurende langere tild minder
dan 15 "C bedr:ragt. De ledematen gaan tin-
telen, raken gevoelloos of opgezw<>llen en
zijn pijnli;k (winterhander.r en -voeten).
Door afname van de temperatuur van met
name de handen loopt de kracht, het gevoel
en de motoriek terug (stijfheid van de lede-
maten). Als gevolg var-r de verminderde
handvaardigheid worden bepaalde taken
minder goed uitgevoerd, terwijl ook het ver-
m()Ílcn ()m elert re reagererr op gevaren ,ri-
neemt.

Effecten op de lange termijn als gevolg van
veelvuldige of langdurige blootstelling aan
koude zijn niet beschreven, met Lritzonde-
ring van weerstandsvermindering. Als ge-
volg varr blootstelling irtrn koude neer.nt de
kans op of de gevoeligheid voor infecties toe
(griep of huidaandoeningen), en verloopt
het herstelproces langzlmer.

t.4.-l Voorschriften cn normen

1.4.-3. I \llettclijkc uoorscbriften

De wettelijke voorschriftcn over binnen- en
buitenklinraat staan in afdeling 1 v;rn het
Arbobesluit. Deze voorschriÍten bevattcn



slechts summiere regels. Allereerst wordt ge-

steld dat het klimaat geen schade :ran de ge-
zondheid mag toebrengen en dat het kli-
nraat, zoveel als redelijkerwiis mogelijk is,
behaaglijk en gelijknratig moet zijrr. Als aan
cleze vereiste niet kan worden voldaan err

toch schade:ran de gezondheid kan ont-
staan, moeten de werknerners persoonIijke
beschermingsmiddelen ter beschikking wor-
den gesteld (zie paragraaf 5.3).
'Wanneer ook persoonlijkc l;eschermings-
middelen de schade aan de gezondheicl niet
kunnen voorkomen, moet de arbeidsduur
beperkt worden of onder[lroken wordctr
met een verblijf in een gutrstiger klimaat zo-
dat op deze manier schade aan de gez<>nd-

heid wordt vermcclen.
Bij welke temperatuur Inen schirde aan de
gezondheid kan verwachten wordt echter
niet aangegeven.

1 .4.3 .2 Beoordcling klimaat

Bij het ontbreken van c()ncrete normeÍl moet
teruggegrepen worden op anclere indices orn
de thernrische lrclastirrg van zowel cen warnr
rls een koud klimaat te bepalen en te beoor-
clelen. Eén daarvan is de tcrnperatur-rrindex
L is al genoemd. Andere veel gebrr.rikte indi-
ces zijn de Wet'Bulb Glohe Temperature'of
WBGT-index voor warmtebelasting, en cle

'\Xlind Chill lndex'of §íCI voor koudebelas-
ting. Deze methoden hebberr een indicatieve
wazrrcle. Daarnaast besta:rt een algen-reen gie-

acccpteerde norm voor een gematigd bin-
nenklimaat. de NEN-ISO 7730.

Temlteratuurindex L
De ternperirtuurinclex L wordt gehanteerd
om zr>wel warme als koucle klimaatsittraties
te beoordelen. De temperatuurindex L ziet
er als volgt uit:

, 42rl- 8r1,,

34+t1-tlr
Hierbij is tl de (droge) luchttemperatuur (in
'C), genreten met een thermorreter waarvan
het gevoelige meetgedeelte droog is en tegen
straling is afgeschermd.

klimaat 1.4.3

De natte luchttemperatuur tl,, (in'C) wordt
bepaalcl nret behulp van een thermometer
waarvan het gevoelige meetgedeelte is orn-
wikkelcl rret een vochtig poreus materia:rl,
waarlangs lucht in beweging wordt gehou-
den. In figuur 8 worden de grenzen aangege-
ven waarbinnen de temperatuurindex zich
moest bevinden (L,, is temperatuurindex
buiten, L, is dc' index voor de binnentempe-
ratuur).De temperatuurindex wordt gel-ran-

teerd rn situ:rties w:rarin de relatieve lucht-
snelheid lagcr is darr I nr/s.

Figuur 8. Klimaatgrenzen
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Litcratuur
- NEN-ISO 7243, [{ere omgevingsornstan-

digheden (bepaling van de externe warm-
tebelasting van werkende merlsen
gebaseerd op de WBGT-inclex), NNI,
Delft, 1989.

- NEN-ISO TT26,lnstrumentcn en rnetho-
den voor het rneten virn fysische ornge-
vingsgrootheden, NNl, Delft, 1 9119.

- NEN-tSO 7730, Gematigcl thermisch
binnenklin-raat (bepaling v:rn de PMV- en
de PPD-waarde en specificatie van de

r-LL
14 16 18 20 22 24 26

6.1



alaall':.r:i:.?§:riil7..L
§iti:rr:iiliS:r.rr'rrrrfrr:ij:aer 

1.5 fysische factclren

voorwaarden voor thernrisclre behaag-
liikheid), NNI, Delft, 1989.
Bouw van bedrijfsruimten, Arbo-Infor-
metiehled 24, Arheidsinspectie.
Arbeid in koel en vriesruimten, Arbo-
Informat ieblad 20, Arheiclsinspectie.
Kantoren, Arbo-lnformatieblad 7,
Arbeidsinspectie, september 1 997.
Gezondheidsklachren en klachten over
het binnenklimaat in kanfoorgebouwen,
Arbeiclsinspectie, S 83, 1990.
Ontwikkeling en bel-roud van gezonde
kantoorgebouwen, Arbeidsinspectie, S

124, t991.
li7arm-lassen; Analyse en beoordeling
van klirnaatgegevens ten behoeve van het
onderzoek naar de gevolgen voor werk-
nemers, Arbeidsinspectie, S 6, 19lJ6.
Vaststelling van een meetmethode voor
het therrnisch klimaat, Arbeidsinspectie,
s 21, 1986.

1..5 Elektriciteit

1..5.1 Algemeen

De verplaatsing van elektronen wordt elek-
trische stroom genoemd. De intensiteit er-
van is de stroomsterkte (l), uitgedrukt in
ampères. Belangrijke begrippen zijr-r verder
de grootheden spanuir.rg (U), uitgedrukt in
volt, en de weerstand (R), uitgedrukt in
ohm. De spanning is de door een bron gele-
verde stnwkracl-rt, die de elektronen doet
stromen. De weerstand van een voorwerp
zegt iets over de mate waarin dat voorwertr-r
zich tegen die stroming verzet. De relatie
tussen deze drie grootl-reden wordt gegeven
drx>r de wet vaÍr Ohm: R = U/1.
Als spanr-ring op een v()orwerp wordt gezet
en er gaat een grote stroomsterkte door het
voorwerp, dan is dat een geleider. Is de
stroomsterkte ondanks een hoge spanning
echter nul of zeer laag, dan heet het een iso-
lator. Bij gcleiders zijn de elektronen minder
sterk aan hun plaats gebonden, in isolatoren
is die binding veel sterker. De nretalen ziyn

Een inventarisatiemethode voor kli-
maatomstandigheden in bedrr jven:
opstelling van de methode en evaluatie
van de beproeving, Arbeidsinspectie, S

44-l,19Utt.
Biistelling en aanvulling vrn een inventa-
risatiemethode voor het vastleggen van
klimaatomstandigheden in indLrstriële
bedrijven, Arbeidsinspectie,S 44-4,
1989.
Meetnrethoden vo<>r het vastleggen van
klimaatomstandigheden in bedrijven:
toepassing van'personal monitoring',
Arbeiclsinspectie, S 44-5, 1990.
ISO TR 11079. Evaluation of colcl
c'nvironments. Deterrnination of the
require.l insulrrtion I,,.,. lSO. Ceneva,
1994.

stoffen met goede geleidende eigenschap-
pen, in het bijzonder koper en zilver. Mate-
rialen als (bepaalde) rubbers, kur-rststoffen,
keramische materialen, zuivere olie, met olie
doordrenkt papier en (droge) lucht zijn goe-
de isolatoren.

1.5.2 Effecten op gezondheid en
veiligheid

In Nederland werken enige tienduizenden
mensen dagelijks met elektriciteit: installa-
telrrs en lnonteurs, lassers en gebruikers van
elektrisch handgereedschap. De belangrijk-
ste gevaren van clektriciteit zijn:
- stroomdoorgang door het Iichaarn;

- ongevallen door schrikreacties bij aanra-
king van iets drt onder spanrrinB staati

- verbranding en brand door warmte-ont-
wikkeling;

- explosiegevaar.
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1.5.2.1 Stroomdoorgang door het lichaam

Als iernand in contact kornt met een leiding
of voorwerp waar spanning op staat, kan
dat tot gevolg hebben dat er een elektrische
stroom door het lichaam gaat lopen. Tot
welke effecten dit kan leiden, is afhankelijk
van de stroomsterkte, de stroomsoort (ge-

lijkstroom of wisselstroom), de stroomweg
en de tijdsduur van de stroomdoorgang. In
het geval van wisselstroom is ook de fre-
quentie van belang.
De stroomsterkte is de resultante van de

spanning die op het aanrakingspunr staat en

de weerstand van het lichaar-n inclusief die
van de contactplaatsen, zoals hand of voor-
werp en vloer of grond. Bij de stroomweg
gaat het om de vrairg of de stroom in de
buurt van de hartstreek kornt. Het gr()te en

0,1 0,2

Internationaal wordt een aantal veilige
spanningsgebieden onderscheiden op basis

van de kennis over de weerstand van het
menselijk lichaam en de contactplaatsen
(handen, voeten) onder verschillende om-
standigheden en de effectgebieden van fi-

elektriciteit 1.5.2

mogelijk fatale gevaar van stroomdoorgang
is namelijk hartfibrillatie, een verschijnsel
waarbij de pompwerking van het hart volle-
dig verstoord wordt. Tenzij tijdig medische
hulp wordt geboden (door middel van een

defibrillator), leidt dit tot de dood.
In figuur 9, ontleend aan Publicatie 479-1
uit 1 984 van de International Electrotechni-
cal Commission (lEC), zijn voor wissel-
stroom met frequenties tussen I 5 en 1 00 Hz
de te verwachten biologische effecten op
personen weergegeven bii een stroomdoor-
gang dwars door het lichaam. Bovendien is
de - niet tot IEC 479-l - behorende L-curve
ingetekend. Deze in zone 3 ligger-rde curve
geeft de afschakeltijden als functie van de

stroomsterkte, zoals die door werkgroep 9

van de IEC uit veiligheidso()gpunt gewenst
en technisch haalbaar worden geacht.

guur 9 (waarbij de scheiding tussen de zones
2 en 3 als veiligheidsgrens wordt be-
schouwd). De veilige spanningsgebiederr
zíin:
- < 50 V wisselspanr.ring (en 120 V getiiks-

panning zonder rimpel, c.q. 110 V gelijk-

Figuur 9. Zones uan elfectenuanwisselstroom (15-100 Hz) op personcn als fttnctie uan de

stroomsterkte en tijdsduur (ndar IEC 479-1)
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1.5.2 fysischc factoren

Toelichtrng bi1 figuur 9:

siol he effecten

gewoonliik geen reacties die tot efÍecten aanleiding geven
gcwoonlijk geen schadelijke fysiologische effecten
gewoonlijk geen organisch letsel te verwachtcn
kans op fibrillatie, hartstilstand, ademstilstand, brandwonden;
kans stroomsterkte en langere tijd

spanning met een rimpel van maximaal
7,5o1,). Deze spar-uring wordt bij directe
aanraking onder normale omstarrdighe-
den ongevaarlijk geacht voor de nrensl

- < 25 V wisselspanning (en 60 V gelijks-
panning zonder rimpel, c.q. 55 V gelijks-
panning met een rimpel van maxirnaal
1 ,5"/"). Deze spanning wordt bij directe
aar-rraking en onder bijzondere omstan-
digheden, zoals in vochtige ruimten of bij
medische toepassingen, beschouwd als
ongevaarlijk voor de mens;

- < 72 V wisselspanning (en 30 V gelijks-
parrning zonder rimpel, c.q. 12 V met
rimpel). Deze spanningen gelden als
ongevaarli jk onder omstandigheden
waarbij extreem lage lichaarnsweerstan-
den zijn te verwachten, zoals in sauna's
en zwenbaden.

1.5.2.2 Ongeuallen als geuolg uan
schrikreactie

Hoewel de aanraking nlet een onder span-
ning staand deel op zich vaak geen schade-
lijke gevolgen heeft, kurrnen door de schrik-
reactie toch ongelukken gebeuren, zoals val-
len van hoogte of vastgrijpen van draaiende
delen of hete voorwerpen.

1.5.2.3 Verbranding en brand door een
ulamboog

Als tussen twee geleiders een zeer lroog
spanningsverschil bestaat en de afstand er-
tussen klein is, dan kan het gebeuren dat de
lucht tussen de geleiders onvoldoende iso-
leert. Op dat moment gaat er tllssen de twee
geleiders een sterke elektrische stroom lopen
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in de vorm van een zogenaarnde vlamboog.
Dit verschijnsel treedt ook op bij het onrler-
breken en sluiten van stroomkringen. De
grote stroomsterkte ontwikkc'lt zoveel
warmte dat een zicht[rare Iichtboog onrstaat
(te vergelijken met de lasboog). Zo'n vlan-r-
boog kan, door de grote l-roeveelheid warm-
te-energie die ontstaat, brj personen in de
buurt verbrandingen veroorzaken. Vlam-
boogongevallen komen verhoudingsgewi js

veel voor. Meer dan de helft van de door de
Arbeidsinspectie geregistreerde verwondirr-
gen door elektriciteitsongevallen tijdens het
werk betreft dergelijke verbrandingen. De
getroffenen zijn met name elektrotechnici.
Het spreekt voor zich dat brandbaar mate-
riaal in de buurt van een vlamboog vrij
makkeliik ontstoken kan worden.

1.5.2.4 Brand door andere oorzaken dan
een ulamboog

Naast de vlamboog is kortsluitir-rg de nreest
bekende oorzaak van brancl. Door l-ret ge-
bruik van smeltveiligheden is de kans op>

brand als gevolg van kortsluiting bij de
meeste installaties gering doordat de stroom
onderbroken wordt en de warmte-ontwik-
keling beperkt blijft.
'\X/aar trage smeltveiligheden worden ge-
bruikt of als de smeltveiligheid buiten wer-
king is gesteld, blijft brand natuurlijk wel
mogelijk, afhankelijk van de rnate van over-
belasting.
Bij ir-rstallaties met grote vernrogens (zoals
hoogspanningsstations en vercleelkasten)
kan door overbelasting zoveel warmte wor-
den ontwikkeld dat brand ontstaat. Overbe-
lasting van het net, van transform:rtoren erl

I
2
3

4

Vo<>r gelijkstroom worden gelijksoortige curven gehanteerd.



van spoelen en dergelijke, kan dezelfde ge-

volgen hebben.
Verder kunnen er lekstromen naar de aarde
optreden door isolatiefouten. Die stromen
kunnen plaatselijk zoveel warmte produce-
ren dat dit, zeker als er brandbaar materiaal
in de buurt is, het begin van brand kan zijn.

1.5.2.5 ExPktsiegeuaar

Explosieve damp/lucht- oÍ stof/luchtmeng-
sels kunnen ontstoken worden door elektri-
sche vonken. Deze vonken kunnen optreden
in het elektrotechnische gedeelte van een in-
stallatie of van apparatuur, maar ook daar-
buiten als gevolg van statische elektriciteit.
Ontsteking is ook mogelijk door te hoge
temperaturen als gevolg van door elektrici-
teit ontwikkelde warmte. Dit onderwerp
wordt uitgebreider behandeld in paragraaf
2.2.2.

1.5.2.6 Mogelijke effecten door elek-
trische uelden

Epidemiologisch onderzoek in de Verenigde
Staten, waarin een verband tussen het wo-
nen in de buu rt van hoogspanningskabels en
het vóórkomen van leukemie bii kinderen
zor zrin aangetoond, vormde het beginpunt
van een jarenlange discussie over de gezond-
heidseffecten door elektromagnetische vel-
den die ontstaan bij het gebruik of het trans-

elektriciteit 1.5.2

port van elektriciteit (wisselstroom). Na het
genoemde onderzoek hebben nog diverse
andere onderzoeken plaatsgevonden, met
zeer uiteenlopende resultllten. Dat aan de
problematiek veel aandacht wordt gegeven

is begrijpelijk. Immers, elke burger wordt,
:rls gevolg van het gebruik van elektriciteit
voor licht en allerhande huishoudelijke ap-
paraten, blootgesteld aan deze velden die
vanwege hun lage frequentie (50 à 60 Hz)
worden aangeduid met cle naam extreen'I
laagfrequente elektromagnetische velden
(ELF-EM). Om die reden is in 1991 van
overheidswege advies daarover gevraagd
aan de Gezondheidsraad. Deze heeft in
1992 rapport uitgebracht. De conclusie
luidde dat niet aangetoond kan worden dat
de gezondheid gevaar loopt door korte of
langdurige blootstelling aan de relatief
zwakke elektromagnetische velden van 50 ii
60 fIz, die in de woon- en werkomgeving
gangbaar ziin. Met name het ontstaan van
leukemie en andere vormen van kanker, of
een ongunstige invloed op het verloop van
de zwangerschap en de gezondheid van het
ongeboren kind, zijn niet overtuigend aan-
getoond. 1J7el is op grond van fundamenteel
biologisch onderzoek aangetoond dat uit-
zonderlijk sterke velden, zoals deze in be-
paalde industriële arbeidssituaties kunner.t
voorkomen, fysiologische effecten kunnen
veroorzaken. Daarbij moet onder andere ge-

dacht worden aan diverse beroepen bii elek-

Tabcl 12. Ot,erzicht uoorlopige richtliincn uan het.INIRC/IRPA uoor blootstelling aan elek-

trische cn magnetische uelden. De ucrmelde getallen gelden als toelaatbaar maximum

elektrisch veld (E)
(kV/m)

magnetisch veld
(pT)

Beroepsbevolking
- gehele dag

- korte duur
- [edematen

Algemene bevolking
- gehele dag

- enkele uren/dag

- enkele min/dag

10
3!(t < 80/E uur/dag)

.5

10
> 10

500
5000(t<2uur/dag)

25000

100
1 000

> 1000
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triciteits- en aanverwante bedrijven, aan
aluminiumproductiewerkers, lassers en ar-
beiders die met verhittingsapparaten en
ovens werken. Het gaat hierbij om acute ef-
fecten die tijdens de blootstelling oprreden.
Aanbevolen wordt om dergelijke blootstel-
lingen te beperken en om daarvoor de (inte-
rim)richtlijn van de International Radiation
Protection Association (IRPA) te hanteren.
De richtliin geeft concept-grenswaarden
voor de beroepsbevolking en de algemene
bevolking. Zre daarvoor tabel 12.

Literatuur
- Gezondheidsraad, Extreem laagfre-

quente elektromagnetische velden en
gezondheid, publicatie 19921 07.

- Ministerie van VROM, Gezondheidsri-
sico's van blootstelling aan extreem laag-
frequente elektromagnetische velden,
publicatie 19911 51 reeks Stralenbescher-
ming.

- Schreiber, G.H., Kankersterfte en het
wonen in de nabijheid van hoogspan-
ningslijnen, Ti jdschrift Sociale Gezond-
heidszorg 7 1 (1993), 148-1 53.

- IRPA guidelines on protection against
non-ionizing radiation, New York, Per-
gamon Press, I 991 .

1..5.3 Voorschriften

1.5.3.1 Algemeen

Op laagspanningsinstallaties (installaties
waarbij sprake is van een spanningsverschil
van maximaal 1000 V tussen de fasen of
600 V tussen een van de fasen en de aarde
voor wisselspanning en maximaal 1500 V
voor gelijkspanning) is NEN 1010 van toe-
passing. Met het oog op de veiligheid moet
elke (elektrische) installatie met de genoem-
de spanning aan deze voorschriften voldoen.
De uitwerking van de voorschriÍten voor
werkzaamheden aan of in de omgeving van
lairgspanningsinstallaties en -nerten is te vin-
den in NEN 3140, tweede druk (1991). De
norm is in 1998 vervangen door de nieuwe
NEN 3140. Verder is er de NEN-EN 50110-
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1:'BedrijÍsvoering van elektrische installa-
ties'. Deze moet in combinatie met de nieu-
we NEN 3140 worden toe§epasr.

Veiligheidsbepalingen voor hoogspan-
ningsinstallaties zijn opgenomen in NEN
1041. Verder moet NEN 1060 (Boven-
grondse hoogspanningslijnen) in acht wor-
den genomen. Op het gebied van elektrici-
teit bestaan vele andere NEN-normen, maar
deze hebben betrekking op zeer specifieke
situaties, toepassingen en materialen.

1.5.3.2 Nauwe geleidende ruimten

Nauwe geleidende ruimten zijn ruimten die
voornamelijk zijn begrensd door geleidende
delen en waarin de bewegingsvrijheid van
een persoon zo beperkt is dat deze (vrijwel)
voortdurend in contact komt met deze gelci-
dende delen. Dit kunnen kleine ketels en
tanks zijn, maar ook metalen conslructie- cn
pijpwerk. Voor het werken in nauwe gelei-
dende ruimten gelden specifieke installatie-
en werkvoorschriften.
Op grond van die voorschriften moet veÍ-
plaatsbaar elektrisch materiaal zijn opgeno-
men in VZ-ketens, of in S-ketens (elektri-
sche circuits waarin een veilige scheiding
van stroomketens is gerealiseerd). Dit geldt
overigens niet voor handlampen. Bij toepas-
sing van S-ketens mag in een keten maar één
verplaatsbaar toestel zijn opgenomen en
moet dit toestel tegelijkertijd bii voorkeur
van de l<lasse II (dubbel geïsoleerd) zijn.

1.5.4 Beschermingsmaatregelen

Dit onderdeel beperkt zich hoofdzakelijk tot
veiligheidsmaatregelen gericht op een nor-
maal gebruik van de elektrische installatie
en apparatuur. Voor het werken àón derge-
lijke installaties en apparatuur zijn andere -
specifieke - maatregelen voorgeschreven:
NEN 3140 voor laagspanning, NEN t04l
en NEN 3840 voor hoogspanning, alsmede
door een aantal grote (met nanre elektrici-
teits-) bedrijven opgestelde bedrijfsinstruc-
ties. De bedriifsinstructies van de elektrici-



teitsbedrijven zrjn geen nieuwe voorschrif-
ten, maar gedetailleerdere uitwerkingen van
de genoemde NEN-normen. Er bestaan lan-
delijke (model)versies van deze instructies,
te weten de algemene BIH (bedrijfsinstruc-
ties hoogspanning), de VILS (veitigheidsin-
structies laagspanning) en bedrijfseigen in-
structies.
Maatregelen voor normaal gebruik kunnen
bestaan uit toepassing van zeer lage span-
ning (intrinsiek veilige spanning); voorko-
men van directe en indirecte aanraking (pre-
ventief) en toepassing van beveiligingstoe-
stellen (smeltveiligheden, aardlekschake-
laars ).

1.5.4.1. Zeer lage spdnning

[-age spanningen die slechts kleine onge-
vaarlijke stroomdoorgangen door het
lichaam kunnen veroorzaken zijn intrinsiek
veilig. lntrinsieke veiligheid is wettelijk
voorgeschreven voor elektrisch handgereed-
schap, met uitzondering van dubbelgeïso-
leerd gereedschap.
Om als intrinsiek veilig te kunnen worden
aangemerkt, zijn in andere situaties nog la-
gere spanningen vereist dan 50 V wissel-
spanning. Voor kinderspeelgoed, waarbij de
spanningvoerende delen direct aan te raken
zijn, of voor bepaalde agrarische ruimten is
dat 25 V; voor sauna's en zwembaden is dat
12 V wisselspanning. Het toepassen van een
(veilige) zeer lage spanning is in principe de
beste beveiliging tegen het gevaar van
stroomdoorgang. Wel moet zeker zijn dat er
geen hogere spirnning ingesteld kan worden,
of dat deze optreedt door een bedienings-
fout of simpele defecten. V<ror het aanhou-
den van maxin'raal 50 V wisselspanning
worden zogenaamde veiligheidstransforma-
toren gebruikt. Deze zetten de 220 V net-
spanning orn in 42 V. De aansluitingen er-
van kunnen niet verwisseld worden en cle

constructie is zodanig dat defecten die op
het aansluitpunt een hogerc spanning tot g,e-

volg kunnen hebben, zo goed als zeker uit-
gesloten zi jn. Veiligheidstransformatoren
die door de Arbeidsinspectie zijn goedbe-
vonden, bijvoorbeeld als stroombron voor

elektrisch handgereedschap, staan vermeld
in Voorlichtingsblad V 3. Ook kunnen voe-
dingsbronnen gebruikt worden die geheel

onafhankeli.jk van het net werken, zoals ge-

neratoren of galvanische elementen. Mate-
riaal dat volgens de voorschriften zodanig is
ontworpen dat het slechts op een veilige zeer
lage spanning kan werken, wordt aangeduid
met klasse III.

1,.5.4.2 Voorkomen uan aanraking

Het overgrote deel van de elektrische appa-
ratuur is niet geschikt om op veilige lage
spanningen te werken. Het voorkomen van
aanraking van delen die onder spanning
stran, is de meest gehanteerde veiligheids-
maatregel. Daarbij kan onderscheid ge-

maakt worden tussen directe en indirecte
aanraking.

Directe aanraking
Directe aanraking wil zeggen contact met
delen die bij normaal bedri jf onder spirnning
kunnen staan (spanningvoerende delen). Be-
scherming tegen directe aanraking (zie ook
figuur 10) van spanningvoerende delen kan
worden bereikt door:
- isolatie met materialen zoals kunststof,

rubber of porselein;

- afschermingen of omhulsels van span-
ningvoerende delen in een apparaat die
niet geïsoleerd mogen of kunnen worden
(zie ook: IP-beschermir-rgsgraden);

- het aanbrengen van een hindernis die de
desbetreffende spanningvoerende delen
niet volledig inkast maar ze wel fysiek
onbereikbaar maakt voor mensen;

- afstand (in bijzondere gevallen), raad-
pleeg daarvoor de uitleg in NEN 1010;

- aardlekschakelaar (alleen als extra bevei-
liging).

In principe is beveiliging tegen directe aan-
raking te realiseren door één van de boven-
stirande mogelijkheden. In de praktijk is in
NEN 1010 een aantaI van deze maatregelen
al voorgeschreven voor veel toepassingen.
C)ok worden in die nornr stringente eisen ge-
steld aan de verschillende beschermir-rgs-
mogelijkheden.
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1.5.4 fysische factorer-r

Figuur 10. Bescherming tegen directe anaraking

'1 . lsolatie 2. AÍscherming oÍ omhulsel 3. Hindernis

I P - b e s c h ermin gs grad en
Omhulsels moeten primair voorkómen dat
onder spanning staande delen aangeraakt
kunnen worden. Zij moeten er echter ook
voor zorgen dat er geen voorwerpen, stof of
water bij de actieve delen kan komen. Dat
brengt immers gevaar met zich mee. De ma-
te van bescherming is aÍhankelijk van de
omgeving waarin het apparaat moet func-
tioneren. Een apparaat dat in de open lucht
gebruikt wordt, moet beter beschermd zijn
tegen water dan een toestel dat normaliter
de huiskamer niet uit komt. Zo zijn er ook
verschillende beschermingsgraden tegen
vast materiaal (voorwerpen, deeltjes, stof).
De beschermrngsgraden zijn in een norm
vastgelegd: NEN 10529 l1992l.Zli worden
aangeduid door middel van IP-codes. Deze
codes bestaan uit de letters IP met daarach-
ter twee kencijfers. Het eerste geeft de be-
schermingsgraad tegen vast materiaal en
loopt van 0 tot en mer 6: zie tabel 13.
Het tweede kencijfer geeft de beschermings-
graad tegen water en kent 8 graden: zie tabel
14.
Als één van de twee categorieën bescher-
mingsgraden er niet toe doet of onbekend is,
dan wordt die met een X aangeduid.

lndirecte aanrakifig
Indirecte aanraking wil zeggen contact met
onderdelen van de bedrijfsinrichting die bij
normaal bedrijf niet onder spanning horen
te staan. De helangrijkste preventiemartre-
gel tegen indirecte aanraking is dubbele iso-
latie. Dit is een zodanige constructie dat de
buitenkant van een apparaat - door een
extra isolatielaag - niet onder spanning kan
komen te staan bii defecten in het binnen-
werk (bijvoorbeeld kapotte primaire isolatie
van draden). Dergelijke apparatuur wordt
gekenmerkt met het teken en aangeduid als
klasse Il-materieel. Ook materieel dat ge-
deeltelijk door dubbele isolatie is beschennd
tegen indirecte aanraking en dat voorzien is
van een aanvullende primaire isolatie, kan
in deze klasse II vallen.
Handgereedschap mag alleen op 220 Y (oÍ
een andere wisselspanning boven de 50 V)
worden gebruikt als het op deugdelijke rr.ra-

nier dubbel of versterkt is geïsoleerd. Of dit
het geval is, is na te gaan aan de hand van
V>orlichtingsblad 3 van de Arbeidsinspectie
(zie Literatuur).
Klasse Il-gereedschap mag niet geaard zijn
en er mag dus ook geen voorziening v{)or
randaarde aanwezig zijn. Het is zaak hier
niets in te wijzigen bij onderhoud of repara-
ti e.
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Tabel 1.1. Bescbermingsgrdden uan omhulsels tegen uaste deelties en uoorwerpenN'

eerste
kenciife

beschermingsgraad

beknopte
beschriiviner

lP-aanduiding benaming

0 niet beschermd IP 0x

1

beschern-rd tegen
vaste voorwerpen
groter dan 50 mm

IP lX

2
bcschermd tegen
vaste voorwerpen
groter dan -12 mm

ÍP 2X aanrakingsveilig2

)
beschermd tegen
vaste voorwerpen
groter dan 2,5 mm

IP 3X

4

beschermd tegen
vaste voorwerpen
groter dan 1 mm2

tP 4X

5
beschermd tegen
stof IP 5X stofvrij

6 stofdicht IP 6X stofdicht

" Bron: NLIN 1010.
1. Voor de volledigc onrschrijvingen en de beproevingsmethoden zie NEN 10529.
2. Uiteraard zijn IP 3X t/m [P 6X ev!'neens aanrakingsveilig.

elektriciteit 1.5.4

wordt. Eén van de meest gevaarli,ke situa-
ties doet zich voor als aanraakbare delen
van de bedrijfsinrichting door een defect on-
der spanning komen te staan. De meest toe-
gepaste beveiligingstoestellen zijr-r de aar-
ding (in combinatie met de smeltveiligheid),

1,.5.4.3 Beueiligingstoestellen

Beveiligingstoestellen zijn een vorm van cor-
rigerende beveiliging. Als een gevaarliike si-
tuatie is ontstaan, voert het toestel een zoda-
nige correctie uit dat erger voorkomen

7t



{'"I

1.5.4 fysische factoren

Tabe I 14. Beschenningsgradcn udn omhulsels tegen wdter'l

'' Bro:r: NFIN 1010.
1. Voor de vollcdigc orlschrijvingen en de beprocvingsmcthodcn, zie NllN 10529.

de gestelsluitingsschakelaar en de aardlek-
beveiliging. Bij aarding zijn de geleidende
aanratrkbirre delen door een extra draad - de
aardacler - met de aarde verbonden. Komt
er spanning op de geleidende buitenkant var-r

een appar:rat te staan, dan zal er een sterke
stroom door de aardader lopen. Door de
grote warnrte-ontwikl<eling smelt de draad
van de smeltveiligheid, die zich in de toe-
voerleiding bevinclt, en wordt dat deel van
cle installatie (de groep) uitgeschirkeld.
De gestelsluitingsschakelaar werkt volgens
een rnder principe, maar met hetzelfde re-
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sultaat. Apparatuur die naast een deugdelij-
ke isolatie zo'n aarding heeft, wordt aange-
duid als klasse I-materieel. Een aardlekbe-
veiliging of aardlekschakelaar controleert of
er geen stroom weglekt - bijvoorbeeld door
isolatiegebreken - naar de aarde (aard-
lekstromen). De schakelaar doet dit d<>or te
meten of de heengaande en terugkomende
stroom per groep gelijk zijn. Constateert de
aardlekschakelaar een verschil dat een be-
paalde waarde overscl-rrijdt, dan schakelt hij
het betreffende deel van de installatie (de
groep) uit. De aardlekschakelaar is op de

weede
.encijfer

besch e rmi ngsgra a d

beknopte
beschrijving'

IP-aanduiding benaming opmerking

0 niet beschermd IP XO gewoon

1 beschennd tegen
druopelend water

IP X1 druipwaterdicht

2 beschermd tegen
druppelend water bij
een schuine stand tot
15'

IP X2

3 beschermd tegen
sproeicnd water

IP X3 regenwaterdicht

4 beschermd tegen
oDsDattend water

IP X4 spatwaterdicht

5 bescherrnd tegen
wate rstraIe r.r

IP X.5 spuitwaterdicht

6 beschermd tegen
stortzeeen

IP X6

beschermd tegen
onderdompeling

tP x7 waterdicht onderdompeling
1 meter diep
30 min. lang

8 beschermd tegen ver-
blijf onder water

IP X8 drukwaterdicht onderdompeling
diepte en tiid
nader overeen te
komen
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elektriciteit 1..5.4 i'":rr'!:'i'r'

eerste pla:lts een beveiliging tegen indirecte
aanraking. Als een abLrsievelijk onder spzrn-

ning st:rande buitenkar-rt van een niet-geaard
appar:rat wordt vastgepakt, lekt er stroom
via de persoon naar de aarde. C)verschrijclt
de stroomsterkte een bepaalde waarde, d,rn
wordt de installatie urtgescharkeld. Deze
overschrildingswaarde ligt norrr-raal gespro-
ken op 30 mA. Een waarde die bij korte aan-
raking (< * 0,.5 sec.) gewoonlijk geen' maar
bij langere iranraking wel een schadelijke
uitwerking heeft op het lichaam (zie figuur
9, blz 6.5).

Fataal is deze waarde echter niet. Gezien zijn
werking is cle aardlekschakelaar ook een be-
veiliging tegen directe aanraking, bijvoor-
beeld hij reparatie of beproeving van het
elektrisch gedeelte virn apparatuur. Verder is

de aardlekschakelaar een beveiliging tegen
brand, omdat hij te grote lekstromen - die
veel wurrmte kunnen or-rtwikkelen - vo()r-
komt. Ten slotte wordt de aardlekschake-
laar toegepast als aanvulling op de :rarding
als sprake is van een hoge aardingsweer-
stand. ln die gevallen wordt een aan-
spreekstroomsterkte gehanteerd van 0,.5 A.
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landse bepalingen voor
hoogspanningsinstallaties, NNI, Delft,
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NEN 1 010, Veiligheidsbepalingen voor
laagspanningsinstallaties, NNI, Delft,
l9c)6/1998.
NEN 1060, Bovengrondse hoogspan-
ningslijnen, NNl, Delft, 199.5.

NEN 10529, Beschermingsgraden van
omhulsels van elektrisch mirterieel (IP-
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NEN 1041, Veiligheidsbep:rlingen voor
hoogspanningsinstallaties, NNI, Delft,
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2 CHEMISCHE FACTOREN

2.1 Inleiding

ln Nederland hebben meer dan honderddui-
zend werknemers dagelijks te maken met
chemische stofferr. De risico's variëren van
acuut gevaar door explosiviteit, brandbaar-
heid, agressiviteit of giftigheid tot het slui-
pende gevaar van blootstelling aan stoffen
rnct een werking op lenB,e termiin.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens in-
gegaan op bijzonder brandgevaarlijke stof-
fen (paragraaf 2.2) en stoffen die schadelijk
zijn voor de gezondheid (paragraaf 2.3). In
paragraaf 2.4 staat een overzicht van ge-

vaarsaanduidingen op verpakkingen voor

gebrLrik en transport. In paragraaf 2.5
wordt aandacht besteed aan grenswaarden
voor blootstelling aan chemische factoren,
in het bijzonder de zogeheten MAC-waar-
den.
Omdat het thema 'chemische factoren' te

veelomvattend is om in het kader van dit Ar-
bojaarboek uitputtend te kunnen behande-
Ien, wordt in de laatste paragra:rf een over-
zicht gegeven van aanvullende rr-rformatie-
bronnen over gevaarlijke chemische stoffen
(paragraaÍ 2.6).

2.2

2.2.1 Inleiding

Somn-rige chernische stoffen dragen het ge-

vaar van ontploffing met zicl-r. Dit is het ge-

val rvanneer een brandbare stof in gasvorm
aanrvezig is in een concentratie die bii de

heersende temperatuur tot ontbranding kan
worden gebracht door een ontstekingsbron.
Het is zaak het ontstaan van een brandge-
vaarlijke atmosfeer uit te sluiten door dc

concentratie van de brandbare stof onder de
onderste explosiegrens te houden. Wanneer
dit niet gegarandeerd kirn worden, bestaat
gasontploffingsgevaar. In die gevallen is het
zaak om ontstekingsbronnen verwiiderd te
hor.rden uit de zone waarin dit gevaar be-

staat. Ontstekingsbronnen kunnen zijn:
open vuur, hete oppervlakken, mechanische
vonken en lasvonken, elektrische bronnen,
chemische reacries en straling.
Beperkingen en eisen aan het gebruik van
deze ontstekingsbronnen zijn scherper naar-
mate de kans op de aanwezigheid van een

ontsteekbaar mengsel groter is. Hierbij wor-
den internationaal drie gevarenzones onder-
scheiden:

Bijzonder brandgevaarlijke stoffen

- Zctne 0 is de aanduiding voor een gevaar-
lijk gebied waar een ontpl<>ibare atmos-
feer voortdurend of gedurende langere
perioden aanwezig is (daarbij rnoet
gedacht worden aan in totaal meer dan
1.000 uur per jaar).

- Zone 1 is een gevaarliik gebied waar cle

kans op aanwezigheid van een ontplof-
bare atmosfeer onder norrnaal bedrijf
groot is (daarbit moet gedacht worden
aarr 10 tot .l 

.000 uur per jaar).

- Zone 2 is een gebied waar de kans op de

airnwezigheid van eeÍr ontplofbare
atmosfeer onder normaal bedrijf gering is

en waar een dergelijke atrnosfeer, als zij
aanwezig is, slechts gedurende korte tijd
zal bestaan.

lnrichtingen- en uergunningenbesluit
Op grond van het Inrichtingen- en vergun-
ningenbesluit §íet rnilieubeheer mag een in-
richting waar een gevaarliike stof wordt op-
geslagen slechts in werking worden gebracht
of worden uitgebreid na een verkrc'gen ver-
gunning. Een verzoek om zo'n vergunning
moet een bedrijf doen aan de gemeente of
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2.2.2 cherrische factoren

sorns aan de provincie. De Arbeidsinspectie
treedt bij zo'n aanvraag altijd als irdviseur
van de vergunningverlenende instantie op.
Informatie hierover verstrekt de afdeling
Milieu van de gemeente. Zie ook paragraaf
7 .3 van dit jaarboek.

2.2.2 Elektrischeontsteking

Er bestaan diverse methoden om ontsteking
van gassen of dampen te voorkomen. De
keuze van de methode hangt af van de vast-
gestelde gevarenzone.

Besc hern r i ngsw i i ze n : a I gc m ane p ri nc i pes
Voor elektrisch materieel bestaat een aantal
beschermingswijzen die moeten voorkomen
dat apparatuur door vonken of hoge tempe-
raturen als ontstekingsbron kan fungeren.
Verschillende heschermingswijzen zijn in
Europese normen beschreven. In NEN-EN
50014 (Elektrisch materieel voor plaatsen
waar ontploffingsgevaar kan heersen: alge-
mene bepalingen), zijn de algernene princi-
pes en voorschriften neergelegd waaraan elk
van die beschermingswiizen moet voldoen.

Exp I osieu eil ige, dru kuaste b e h uizin g
Rondorn het apparaat worclt een behuizing
gebouwd met de volgende eigenschappen:

- Mechanisch voldoende stevig, zodat de
behuizing een normale vooraf berekende
explosie kan weerstaan. Een kortsluit-
explosie valt hier niet onder.

- Een explosie binnen de behuizing kan
zich niet naar buiten voortplanten en
daar geen secundaire explosie veroorza-
ken.

- De temperatuur van het buiter-roppervlak
van de behuizing stijgt niet b«rven eer.r

ontoelaatbare wa:rrde, zelfs niet onder
toutonrstandigheden. De precieze eisen
zijn neergelegd in norm NEN-EN -50018.
Behuizingen die aar-r bovenbeschreven
eisen voldoen zijn voorzien van de code
EExd.

Verhoogde ueiligbcid
Apparatur-rr voorzien van de code EExe
(e = extra veilig) is zodirnig gemaakt en met
voorzieningen uitgerust dat ze geen vonken
kan opwekken. De temperatuur van de ex-
plosiegevaarlijke oppervlakken kan niet tor
ontoelaatbare hoogte stijgen. V)ldoet aan
de eisen uit norm NEN-EN 50019.

I ntrinsie k u e i I i gc a1t p aratuur
Dit is apparatuur waarin de elektrische cir-
cuits zo weinig energie bevatten dat ze geen
explosie kunnen ver<>orzaken. 'Waar lage
spanningen en/of stroomsterktes zrjn roege-
past, is sprake van 'intrinsiek veilige stro<tm-
kringen' in relatie tot de ontstekingsenergiën
van verscl'rillende gasmengsels.
Deze apparatuur heeft - als aan NEN-EN
50020 wordt voldaan - de code EExi, ge-
volgd door een a of b, waarmee wordt aan-
gegeven of er twee respectieveliik één fout-
condities geoorloofd zijn zonder dat dit tot
ontsteking kan leiclen. Dit wordt altijd ge-
volgd door codes voor de gasgroep en de
temperatuurgroep waarvoor de apparatuur
toelaatbaar is (zie paragraaf 2.2.4).

lnruendige ouerdntk
In cle apparatuur wordt lucht oÍ een inert
gas geblazen, zodat eventueel rlntsteekbare
rnengsels daarin niet kunnen binnenclringen.
De code voor deze apparatuur is EExp als
iran de eisen van NEN-EN 500l6 wordt vol-
daan.

Zanduulling
Vulling rret zand of poeder onderdrukt de
explosie door 'compartir.nentering' en ab-
sorptie van de explosie-energie. De eisen
voor deze bescherrningswijze staar-r in NEN-
EN 50017, de bijbehorende code Iuidt
EExq.

Olieuullntg
De behuizing is gevulcl met een vloeistof
(traditioneel betiteld n-ret olie). Dit konrt al-
leen nog voor bij transformatoren. Appara-
tuur die is geconstrueerd volgens NEN-EN
50015 kriigt als code E.Exo.
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lngieten met gietmdssa
Elektrische componenten zijn ingegoten in
kunsthars. Aan de code, EExm, is een m van
'rnoulding' toegevoegd. De norrnalisering
van deze beschermingswijze is vastgelegd in
de norm NEN-EN 50028.

I ntrin sie k u e i I ige sy stemen
Dit betreft een samenstel van onderling met
elkaar verbonden toestellen, beschreven in
een systeemdocument, waarin de stroomke-
tens of delen van stroomketens bedoeld onr
gebruikt te worden in ruimten met ontplof-
fingsgevaar, intrinsiek veilig zijn. De eisen
zijn neergelegd in NEN-EN 50039. Dergelii-
ke systemen worden aangeduid met syst
EExi.

H ermetiscb-dichte omhwlsels en niet-
uonkende constructies
Dit is apparatuur die voldoet aar-r de algenre-
ne regels van NEN-EN -50014 en aan de in
NEN 312.5 gestelde eisen. Hiervoor bestaat
geen specifieke NEN-EN-norm en dus ook
geen EEx-code. De niet-vonkende construc-
ties worden aangeduid met het merkteken
'N'.

Andere ex p losieu e ili ge dpl) dratuur
Er bestaar-r ook beschermtngswijzen die niet
aan de fundamentele eisen van NEN-EN
-50014 voldoen, maar wel een even hoge
graad van veiligheid bieden. Dit zlln de zo-
geheten Speciale constructies, met als code
'S'. Dergelijke apparatuur wordt dus niet
van de EEx-code voorzien. Zie eventueel
NEN 3125 en NEN 34 10.

Normalisatie en certificatie
Apparatuur voor gebruik in een explosiege-
vaarlijke omgeving (zones 0 en 1) moeten
een certificaat van goedkeurir-rg hebben van
een in Europa erkend keuringsinstituut. Ap-
paraten die voldoen aan een of meer van de
genoemde EU-normen kunnen door een van
deze instituten (in Nederland de KEMA)
worden gecertificeerd.

bijzonder brandgevaarlijke stoffen 2.2.4

2.2.3 Stofexplosies

Ook aan gebieden waar stofexplosies kun-
nen optreden is een zone-indeling opgelegd:

- Zc;ne Z waar explosiegevaarliike stof-/
luchtmengsels kunnen worden verwacht,
zoals de binnenkanten van silo's, trans-
portleidingen en procesapparatuur, lnaar
ook stoffige fabrieks- en magazijnruim-
ten.

- Zonc Y waar alleen tiidens processtorin-
gen explosiegevaarlijke stofconcentraties
verwacht kunnen worden.

Bij de Europese Unre is nreuwe wetgeving in
ontwikkeling voor werknemers die worden
blootgesteld aan explosierisico's. De ont-
werp-richtlijn kent een indeling in drie zones

voor stofexplosiegevaar.

Normering voor beveiliging is in NEN 1010
ondergebracht. Inrniddels wordt een mini-
male beschermingsgraad aangehouden:
IP6X (voor zone Z) en IP5X (voor zone Y).
Voor de betekenis van de IP-codes wordt
verwezen naar paragraaf 1.5.4.2 van NEN
1010. Verder moeten stofophopingen wor-
den voorkomen, vooral waar hoge tempera-
turen kunnen voorkomen, zoals op elektri-
sche circuits en bewegende machinedelen.
Verdere beveiliging moet rninimaal gelijk
zijn aan die voor de meest explosieve gassen:
groep IIC (zie paragraaf 2.2.41 ln 1992 ïs
door de Arbeidsinspectie een voorlichtings-
blad (V 27) over stofexplosies uitgebracht.

2.2.4 Tabelbrandgevaarlijke stoffen

Voor het bepalen van risico's van brandge-
vaarlijke stoffen is een aantal stofeigen-
schappen van belang. Deze eigenschappen
worden verspreid over de literatuur en in di-
verse handboeken en naslagwerken gerap-
porteerd. De redactie van het Arbojaarboek
heeft de gegevens uit een aantal veel ge-

bruikte naslagwerken verzameld en in een
handzaam overzicht geplaatst (tabel 1, blz.
80 e.v.).
Voor de meeste brandgevaarlijke stoffen
biedt de tabel de basisgegevens voor de risi-
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2.2.4 chemische factoren

co-inventarisatie en -evaluatie wat betreft
brandgevaar. Hieronder volgt een korte toe-
lichting op de tabel.

Vlampunt (kolom 6)
Het vlampunt is die temperatuur waarbij de
dampspanning van een vloeistof zo hoog is
dat het dampluchtmengsel boven de vloei-
stof een samenstelling heeft die overeen-
komt met de explosiegrens. Bij deze damp-
spanning zal het dampluchtmengsel dus ex-
ploderen na ontstekir-rg door een vlam of
vonk (ontvlammen). Van de stoffen waarbij
de dampspanning geen criterium is, is de kri-
tische temperatuur (tk) opgegeven.

Verdampingstij d ( kolont 7 )
De getallen in deze kolom geven de verhou-
ding aan tussen de tijd die nodig is voor het
verdampen van een bepaalde hoeveelheid
vloeistof ten opzichte van een gelijke hoe-
veelheid ether, bij geliike temperatuur en
druk.

Explosiegrenzen (kolommen B, 9, 10 en 11)
Explosiegrenzen (Explosive Limits, Zund-
grenzen), zijr-r de gehalten of concentraties
van een gas, damp (of stofdeeltjes) gemengd
met lucht, waarbinnen dat mengsel na ont-
steking zal exploderen. Explosiegrenzen ho-
ren te worden uitgedrukt in g per kg lucht,
maar traditiegetrouw geeft men ze rrog aan
in volumeprocenten of in g per m' lucht bij
20 'C en 1,013 bar.
De onderste explosiegrens komt overeen
met het minimumgehalte, de bovenste ex-
plosiegrens met het maximumgehalte van
het brandbare gas (damp of stofdeeltjes) in

TcrnpcratuurkLassen elektrisch materieel (kolom 1 3)

het mengsel waarbij explosie op kan treden.
Binnen de explosiegrenzen spreekt men van
het explosiegebied. Boven de bovenste ex-
plosiegrens is voor een explosie onvoldoen-
de lucht (zuurstof) aanwezig (het mengsel is
te rijk aan brandbaar gas of damp). Het kan
zich dan hoogstens nog gedragen als een
brandbaar gas. Bij latere toevoer van lucht
kan in zo'n mengsel dan toch weer een corl-
centratie ontstaan die binnen l-ret explosiege-
bied ligt.

Zelfontbrandingstemperatuur (kolom 1 2)
De zelfontbrandings- of ontstekingstempe-
rzrtuur is de laagste temperatuur waarbij on-
der voorgeschreven omstandigheden een
ontplofbaar gasmengsel spontrlan (dus zon-
der vonk of een andere ontstekingsbron)
aan de lucht ontbrandt.

Temperatwurklasse ( kolom 1 3 )
Bij de keuze van het elektrisch materieel
voor een zone waarin brandbare gassen of
dampen voor kunnen komen, moet de op-
pervlaktetemperatuLrr van het elektrisch rna-
terieel lager blijven dan de zelfontbranding-
stemperatuur virn de brandbare gassen of
dampen in die zone. Onr nu de keuze van het
elektrisch materieel wat oppervlaktetempe-
ratuur betreft te vergemakkelijken wordt dit
materieel ir.r temperatuurklassen ingedeeld,
zie de tabel. Deze temperatuurklasse moet
bepaald zijn volgens de algemene regels van
NEN-EN 50014 voor alle elektrisch mate-
rieel (dat inzetbaar is in zones met gevaar
voor gasontsteking). De klasse moet in de
EEx-code vermeld worden. Zie voorbeelden
bij de toelichting explosiegroep (kolom 14).

Temperatuurgroep van het
elektrisch materieel

Maximaal
toelaatbare
oppervlakte temperatuur materieel (in 'C)

T1
T2
T3
T4
T5
T6

450
300
200
135
100

u5
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Voorbeeld:
In een zone die vastgesteld is op grond van
de mogelijke aanwezigheicl van een gas met
een ontstekingstemperatur.lr van 240 'C
mag elektrisch rnaterieel van groep T3, T4,
T5 of T6 worden toegepast.

Explosiegroep of gasgroep (kokm 11)
Elektrisch materieel rvordt naar cle aarcl van
het ontplofbare gasmengsel waar het ntag
w«rrclen toegepast, ingecleeld in de explosie-
gr()epen ll A, II B en II C; als het ontplofbare
gasmengsel rnijngas is, in explosiegroep l.
Van de explosiegroep II hceft A de lichtste en

C de zwaarste eisen.
In een zone waar explosteve gassen of dam-
pen kunnen voorkomen, moet het elektrisch
materiecl minstens tot clezelfcle explosie-
groep behoren als het meest cxplosieve van
de gasscn of dampen. Als in een zone dus
gassen of d,rn.rpen voorkomen die horen tot
explosiegroepen II A en II B, dan is daar ll B

hepalend, omdat dit het meest ontstekings-
gevaarlijke gas betreft. Uiter:rard mag ook
elektrisch r.naterieel in explosiegroep II C
worden toegepast.
Voor elektrisch r.naterieel d:1t geconstrtloerd
is volgens de bescherrr.ringswijzen intrinsiek
veilig (EExi) en clrukv:rste hehuizing (EExd)
moer altil.l een indeling flil;lÍ A. B of (. wor-
der-r gemaakt en aan de coclc worden toege-
vr,eg.l. Voor dc andere coilstrttctiewiizcn
wordt dat soms ool< gedairn. Vrorbeelden
van complete codes zijn:

- EEx iblICT4
- EEx q II T5

- EEx e II T5

- EEx cl IIB T6.

B rntdgcuaarlij kh e idsklassen ( kobm I 5 )
Brandgevaarli jkheidsklassen dienen ter bepa-
Iirrg van de nraxim:rle hoeveelheden voor op-
slirg en verwerking volgens de Wet rnilieube-
heer. De indeling van het Hanclboek Gevtrar-
liike S«rffen (IMDG-cocle) komt hiermee niet
()vereen, zie hiervoor dat Handboek.

bi jzoncler brandgevaarli jke stoffen 2.2.4

- K 0: Tot vloeistof verdichte gassen en
brandbirre vloeistoffen waarvan de

darr.rpspanning bii 37,8 'C hoger is
dan 91i,1 kPa (1 bar) (bepaald vol-
gens cle methode van Reid, NEN
918).

- K 1: Brandbare vloeistoffen, geen K 0,
met een vlampunt lager dan 21 "C
(bepaald volgens de methode Abel-
Pensky, NEN 3024).

- K 2: Brandbare vloeistoffen met een vlam-
punt lager dan -5-5 'C r.naar niet lager
dan 21'C bii 101,3 kPa (bepaald
met het toestel van Abel-Pensky).

- K 3: Brandbare vloeistoffen met een vlam-
punt gelijk of hoger clan 55 "C, doch
lager dan 100 "C bij 101,.1 kPa
(bepaald met het toestel van Pensky-
Martin).

Brandbare gassen, tot vloeistof verdichte
brandbare gassen en brandbare vloeistoffen
van de klassen K0 en K1 gcven altiid aanlei-
ding tot gevarenzone-indeling; brandbare
vloeistoffen van de klasse K2 en K3 alleen
a is:

- het vlampunt lager is dan de maximum
omgevingstemperatuur, oÍ n-rinder dan
.J "C hoven die ntrximum omgevilrgslertt-
peratuur ligt, of

- de stof kan vrijkomen met een tempera-
tuur boven het vlampunt.

Meer gegevens over brand- en explosiegeva-
ren zijr-r te vinden in de chemiekaarten en in
het algerneen informatieve deel van het Che-
rniekaartenb<rek, zie par agraaf 2.6.4.

Literatuur
- Stofontploffingen, Arbeidsinspectie,

Publicatie "V 27.

- Handboek Milieuvergunningen, Santsom
Uitgeverij BV, Alphen aan den Riin.

- Nabert, H. en Sch0n, G., Sicherheitstech-
nische Kennzirhlen brennbarer Gase und
Diimpfe, incl. 6. Nachtrag, Deutscher
Eichverlag, Braunschweig, 1 990.

- Homnrel, C., Handbuch der gefàhrlichen
(iiiter, Springer Verlag, tserlin, 1987-1997.
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2.2.4 chemische factoren

Brandgeuaarlijke stoffen, fysische eigenschappen

2
Formule-

34-5
molecuul- dampdicbt- k<nkpunt
massd beid t.o.u. 'C (1,01.1

bar)

67
ulanrpunt uerdam-
"C pixgstiid

aardgas (Gronrngen)
aceta ldeh yde
aceton
acetonitril
acetylchloride
acetyleen (ethyn)
acroleïne
acrylnitril
allylalcohol
(propanol-3)
allylbromide
allylchloride
anlmoniak
n-amylacetaat
i-amylacetaat
amylalcohol,
(pentanol-1 )

i-amylalcohol,
(pentanol-2)
n-amylchloride
aniline
anthraceen
aziinzDDt
azi jnzuuranhydride

benzaldehyde
benzeen
benzine
(petroleum-ether)

CH.
cHrcHo
CHTCOCHT
CHTCN
cH3cocl
CH=CH
cH2=cHCHO
cH2=cHCN

cH2=CHCH2OH
CH2=CHCH2BT
CH2=CHCH'Ct
NH,
cH3coocsH11
cH3cooc.'H11

csHl1oH

c.]H7cH(oH)cH,
csHrlcl
c6HsNH2
C,oH,o
cHlcooH
(cHrco)20

c6H5cHo
C.H,

c6H§cooH
c6H§cH2cl
c6H.scH2oH
HCN
C4Hro
CHr=Cg6g=611,
c4HeoH

18,6 0,64
44,1, 1,52
58,1 2,0
41,1 1,42
78,5 2,70
26,0 0,91
56,1 1,94
.53,1 1,83

58,1 2,0
121,0 4,17
76,5 2,64
17,0 0,59'130,2 4,49
130,2 4,49

88,1 3,04

88,1 3,04
L06,6 3,67
93,7 3,22
178,2 6,15
60,0 2,07'1,02,1 3,52

106,7 3,66
78,1 2,70

ca. 7 5 2,6

ca.95 3,3
ca. 140 3,6
ca. 140 4,8
122,1, 4,21
126,6 4,37
108,1 3,72
27,0 0,93
.58,1 2,0L
54,1, 1,87
74,1, 2,5.5

103
-19 2,1

4-
/r=35
-26
-5

21

-l
-29
tk132
37
25 13

33 38,1

34
3 4,2
70
121
40 11,0
49 17,4

64

-11 3

21,

56
B1

52

-84',
53
77

97
71
45
-.).)
147
142

138

119
108
184
340
118
140

179
80

25

benzoëzuur
benzylchloride
benzylethanol
blauwzuur
butaan
butadieen- 1 ,3
butanol- 1

< 80 -20
50-115 -20 4,5
60-140 < 10
140-200 - 30 -5,0
249 122
1.79 60
206 101
26 -18
-1 t;26o
-5 tk=z6o
118 35 33

+ 
su b I imalitt t e mp er.ttu ur

t 1 krit iscbe tcmpeïatuur
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bi jzonder brandgevaarlijke stoffen 2.2.4

Tabel 1, ueruolg,

8 - 11

explouegrenzen in
lu(ht(1,013 hdr 20 "C)

ffii"sf,o
onder houen onder boucn tuui "C,

t4 15 16

exDlosrc- ltraudge- Naam
Kr,,$ uaarlilk-

beids-
klasse

72

zelfont-
brdn-

13

temP erd-
tuur-
klassa

6,5
4)(
3,0
5

2,3
2,8
2,8

15
57
13,0
16
19
100
31
28

54 1,24
73 1040
16,0 31-5

-50 270
163 627
25 1083
65 730
62 620

60 490
215 370
10.5 360
105 205
60 407
60 -550

47 380

670 T1
140 T4
540 T1
.525 T 1

390 T 2
305 T2
220 T3
480 T1

375 -r 2
295 T3
390 T2
630 T1
375 T2
3BO T2

300 T.l

340 T2
255 T3
615 Tl
540 Tl
450 T1
316 T2

190 T4
55.5 T 1

-280 T3
-280 T 3

-250 T3
-240 T 3
s70 T1
585 T 1

435 T2
53.5 T 1

365 T2
415 T2
340 T2

IIA KO aardgas (Groningen)
acctaldehyde
aceton
aceronitril
acetylchloride
acetyleen (ethyn)
acroleÏne
acrylnitril
allylalcohol
(propanol-3 )

allylbromide
allylchloride
ammoniak
n-amylacetaat
i-anrylacetaat
amylalcohol,
(pentanol- 1 )

i-amylalcohol,
(pentanol-2)
n-amylchloride
aniline
anthraceen
arzi jnzuur
azij nzuuranhyd ride

benzaldehyde
benzeen
benzine
(petro le u m-et her )

IIA K
IIA K
IIA K
IIA K
IIC K
IIA K
IIB K

2,5 18
4,3 7,3
3,2 11,2
1-5,0 29
1 7,5
110

A

A
A
A
A

A

A

II

II
II
II
II

II

l
;
II

il
II

0
1

1

1

1

I
0
2
2

2

2
1

-)

2
2

3
1

K
K
K
K
K
K

K

K
K
K

K
K

K
K

1,3

1,2
7,4
7r2
0,6
4,0
2,0

1,4
1,2

10,.t

8

ii,6
11

17
10,3

8.0

44 300
60 380
48 425
45
100 430
8s 438

60
39 270

A
A

A
A

1,2 7,5
1,1 7,5
0,7 8

0,6 6,5

1,1

-145,4 46,6
1,3 8,s
1,1 16,3
1,4 11,3

: '_'

--.!5

- 739
60 520
38 210
25 39s
43 349

IIA K1
IIA K1
IIA K1
IIA K1

IIA K3
- K3
_Kl
IIA KO
IIB KO
IIA K2

benzoëzuur
benzylchloride
benzylethanol
blauwzuur
butaan
butadieen- 1,3
hutanol-1

* su b I im d ti et effi P er d t uu r
t k kritische lemPcratuur
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2.2.4 chen-rische fact«rren

Tabe I 1, ygyl,olg

1

Naam
2
Formule

.1 4
moLecuuL- dampdit'bt
ftlassa heid t.o.t,.

.567
kookpwi L,larhputtt Lterdin-
"C (1,013 "C pingstiid
bar)

butanon (MEK)
n-hu tylacetaa t
i-butylacetaat

n-hutylalcohol
i-butylalcohol
(butanol-2)
n-butylamine
n-butylbenzeen
r-r-butylchloride
l-butyleen
butyleenchloride
n-butylformiaat
butylglycol

chloorbenzeen
chloorzwavel
crotonaldehyde
dicyaan
cyaanwaterstof
cyclohexaan
cyclohexanol
cyclohexanon
cyclopentaan
cyclopropaan

decaan
1,2-dich loorbenzeen
1, 1 -dich loorethaan
1,2-dichloorethaan
1 ,1 -dichloorethyleen
I ,2-dichl oorethyleen
diethanolamine
diethylamine
diethylether
diethylglycol
difenyl
difenyloxide
dimethylamine
dimethylether
dimethylformamide
d i nitrochloorbenzeen

cHrcoc2Hs
cHrcooc4H.'
cHrcoocH2cH
(CH:)z
c4HeoH

72,1 2,48
1L6,2 4,01

'116,2 4,01
74.1 2,5 5

1z
80
127

-).)

-6
22

18
35

(CH])2CHCH2OH 74,1 2,55
c4HeNH2 73,1 2,52
c6H5c4He 734,2 4,62
c4Hecl 92,6 3,20
c2H5cH=cH2 56,1 1.,94
c4H7cl 90,6 3,13
HCOOC4He 702,1 3,52
o4Heoc2H4oH 118,2 4,07

c6H5cl 11.2,6 3,88
s2cl2 13-5,0 4,66
cHrcH=cHCHO 70,9 2,41
(cN)z 52,0 1,ri0
HCN 27,0 0,93
(cHz)r 84,2 2,90
H2C(CH2)4CHOH 100,2 3,4.5
H,C(CH,)4CO 98,1 3,38
(cHz)s 70 2,42
(cHz): 42,1 1,4.5

CrÍ)H,2 142,3 4,90
c6H4cl2 147 ,0 5 ,07
cH2cHCl2 99,0 3,42
clcH2cH2cl 99,0 3,42
CH2=CCI2 96,9 3,35
cHcl=cHcl(crs) e6,9 3,35
(HOC2H4)2NH 105,1 3,65
(C2H.5)'NH 73,1 2,53
(c2H§)'o 74,1 2,.5.5

crH-soc,H4 oc2H-§ 119,2 4,07
C6H.5C6H§ 154,2 5,31
(c6H.')2o 170,2 5,86
(cHr)2NH 45,1 1,.r5
(cHr)2o 46,1 t,59
HCON(CH3)2 73,1 2,52
clcnHr(Nor), 202,6 6,98

118
1't 8

99
78
183
78

-6
72
107
-17't

"132

138
L02
-21
26
81
1,61

156
49
-.).)

174
179
57
84
32
60
263
56
3.5

121
2.55
258

-25
153
3l5

24 24,0
-12

-72
tk=147 -
<21
18 5,2
6l

28

13
th=127 -
-18

-18 2,6
68 400
43 40
< _20
t k=725

46
66 57
-12
1.3

-.28
6-
13 ti
< -26 2,2
45 I
35
113
115
tFl65
tc127 -
58
194

o 
su b I itn it ie t ?nl l, cr Lt t Ltul

t u kritiscb e tcmpcrd tLtur
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biizonder brandgevaarliike stoffen 2.2.4 
*11

Tabel 1, ueruolg

I - 11

exPlosiegrenzen in
lucbt(1,01.) bar 20 '(-.)

ffi'l:ff;;,,
onder bouen onder bouen tuui "C

13 14 1.5 L6
lcml,cra- cxPL)sk'- brtndgc- Naam
tuur- grt)cP uaarltjk-
klasse heids'

kldsse

12

zclfont
bran-

1.8 11,.5 -50 350 404 T 2 II A K 1

1,2 7,5 58 360 370 T2 IIA K2
2,4 10,5 115 510 420 T 2 - K 1

K2

K2
K1

1.,4 1 1,3

1,7 9,{J

1.,7 10
0,8 5,8
1,8 10,1
1,6 10
)) 9l
1,7 8

1,1 10,6

1,3 1 1,0

43 349

50,0 303
50 -300
44 330
6s 390
35 234
80 350
70 340
50 520

60 516

92 4.50
I 30 930
60 520
40 290
I 00 .501

4s 380
44 254
40 lB5

41 320
136 564
225 470
250 660
262 626
226 650

390 T2
310 T2
410 T2
240 T3
3U4 1'2

320
240 T3

s90 T1
230 T3
2io T.3
850 T1
535 T1
260 T3
300 T2
420 T2
380 T2
496 Tr

20s T3
647
493 T2
413 T2
530
440
660 T1
310 T2
160 T4
207 T3
540 T1
618 T1
400 T2
23.5 T 3
445 T2
432 T2

- K1
- K0
- K1
- Kl
- K-l

IIA K2

- Kl
_ K0
- K1
IIA K 1

IIA K3
IIA K2
- Kl
IIB KO

IIA

IIA
IIA

rre
II B

rre

lu

butanon (MEK)
n-butylacetaat
i-butylacetaat

n-butylalcohol
i-butylalcohol
(butanol-2)
n-butylamine
n-butylbenzeen
r-r-butylchl<>ride
l-butyleen
buty le ench Io ride
n-butylformiaat
butylglycol

chloorbenzeen
chloorzwavel
crotonaldehyde
dicyaan
cyaanwaterstof
cyclohexaan
cyclohexanol
cycklhexanon
cyclopentaan
cyckrpropaan

decaan
1 ,2-dichloorbcnzecn
1 .1 -dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1 -dichloorethyleen
1,2-dichloorethyleen
diethanolamine
diethylamine
diethylether
diethylglycol
difenyl
difenyloxide
dimethylamine
dimethylether
dimethylforman'ride
din itroch loorbenzeen

T2340

3,1
6
5,4
1,2
214
1,1
1,5
2,4

0,7))
5,6
O,L

6,5
5,6

t,7
1,,7

o,z
0,8
2,8
2,7))
"t,9

1.t,5
43
46,6
8,3
t2
9,4
8,7
10,4

5,4
9)
1 1,,4

16
15,5
'1'6,0

10,1
48,0

5,tt
1.5

14,4
1U,6
t6
22

305
1482

.t/-t
1 060
270
357
500
1 850

K2
K3
K1
K1
K1
K1
K3
K1
K1
K2

KO
KO
K3

Jo
.50

39
55
52
38
70
160

" su b I i ntat i et cntP cr t tu ur
t 1 kritischc tern?erdtilur
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2.2.4 chemische factoren

Tabel 1, ueruolg

67
uLampwtt uerdam
"O pnrysijà

I
Naam

3
moLecuul
massd

45
dampdicht- koohpunt
beid t.o.u. 'C (1,013

bar)

dioxaan-I,4 . O CH2 CH2 O 88.1 3,0J
dip«rpyleenglycol (CHTCHOFICH2)2O 134,2 4,6.1
divinylether (CH2=CH)2O 70,1, 1,42
dodecaan CrrÈro - 170,3 5,g6

epichloorhydrine CH2CICH-O-CH2 92,5 3,2
1,2-epoxypropaan CH2-O-CHCH3 58,1 2,00
erhaan CrA, 30;1 .1,04

ethanal (acetaldehyde) CHTCHO 44,1 1,52
ethanol c,H.oH 46,1 1,59
ethanolamine NH2CH2CH2OH 61,'1 2,10
ethylacetaat CH]COOC2H' 88;1 3,04
ethylacrylaat CHr=Cg6§96,

H5 100,1 3,45
ethylarnine C2H'NH2 45,1 1,.5S
ethylalcohol C;H;OH- 46',1 1,',59
ethylbenzeen C6HsC2Hj 106,2 3,66
erhylbromide C,Hini 109',0 3',76
ethylbrtanol (CzH.s),CHCHzOH 1,02,2 3,53
cthyÍchloride C,H.CI - 64,5 Z,Z2
ethyteerr (etheen) CArëAZ ZB',1 0,98
ethyleenchloorhydrine CH;CICHTOH 80,5 2,79
ethyleenchloride CH2CICH;CI 99,0 3,42
ethyleenglycol HOCH,CH2OH 62,1 2',1.4
ethyleenoxide HTCCH2O - 44,1 1,52
ethylether
(ethoxyethaan) (C2H5),O 74,1. 2,Ss
ethylfornriaar HeO'OtrHj 74,1 2',55
ethylglycol C2H jOCÈ2CH.2OH 90. I .1,10
erhylgÍycolacetaat CÈt,bOOórHoöC,

H5 132,2 4,60
ethylmercaptaan C,H'SH 62,1 2,11
ethylmetacrylaat CHr=C16FI.;

cooc2H.5 114,1 3,94
erhylnirraar C,HsONO2 91,1 3,14
ethylnitriet C;HsONO- 75,1 ),59
ethylpropionaat C2HsCOOC2Hs 102,1 3,52
etlrylpropylether C,H.'OCrHT- 88,1 3,04
ethyn CH=CH 26,0 0,91.

fenol C6H,5OH 94,1 3,24

101
232
39
21.6

116
34
-89
21.

7B
171.
77

100
1,7

78
136
38
149
12

-1,04
128
84
1,98
11

35
54
135

156
35

1,20
8B
17
99
64

-84"

182

t2 7,3
1,37
< _20
74

2B

-37
tc32
-4012 8,2
85

-4 2,e

8-
t1183
t2 8,2
15
< -20
(58 )
tk=187 -
tk-10
55 4,1.

73 4,1
1,1,1 600
tk=196 1

45 1

-20 8,3
40 43

49 52
<0

t)'7 \

10

-35
12
< -20
t135

78

* sub limatietem peïdtuur
t p kritisch t temperdtuul



bijzonder brar.rdgevaarli jke stoffen 2.2.4

Tabcl 1, ueruolg

8-11
exph siegrenzen in
lucht(1,011 bor 20 "O)

13 1.4 l5 t6
lcmpetd- cxPlosie- hrandge- Naant
tulrr- groeq uJdrltlk-
blassp heids

klasse

12
zelfont-
bran-

ngs-

onder bouen
8.t11-
ondcr bouen

ternpero-
tuur "( )

'1.,9 22,5
2,9 12,6
1,,7 36,5
0,6

2,3 34,4
1,9 39
2,7 L2,5
457
3,4 19

2,0 11,5

7,7 13
3,5 14
3,4 t9
1,0 6,7
6,7 11,3

3,6 15,4
2,7 34
4,9 16
6,2 1,6

3,2 53
2,6 100

L,7 48
2,7 16,5
1,8 15,7

70 820
1,62 7os
50 1060
40

89 1326
45 944
37 1.56
73 1040
65 365

73 420

71 542
65 260
65 .16-s

44 298
300 510

9s 414
32 398
1.64 540
250 660
80 1371
48 1820

50 1482
83 500
68 590

385 T2
430 T2
.515 T 1

140 T4
370 T2
410 'l 2
430 T2

350 T2
3U5 T2
370 T2
428 T2
510 T1
- T1
510 T1
425 T2
425 T2
413 T2
398 T2
429 T2

IIB

-K2IIA K1
IIA KO
IIA K1
IIB K1
IIA K3
IIA KI

IIB K1
_ K0
IIB K1
IIA K1
- K0
- K3
- K0
IIB KO
-K2
- K1

IIB KO

IIB

ua

IIC 0

K3

dioxaan-1,4
dipropyleenglycol
divinylether
dodecaan

epichloorhydrine
1,2-epoxypropaan
ethaan
ethanal (acetaldehy-
ethanol
ethanolamine
ethylacetaat

ethylacrylaat
ethylamine
ethylalcohol
ethylbenzeen
ethylbromide
ethylbutanol
ethylchloride
ethyleen (etheen)
ethyleenchloorhydri-
ethyleenchloride
ethyleenglycol
ethyleenoxide
ethylether
(ethoxyethaan)
ethylformiaat
ethylglycol

ethylglycolacetaat
. ethylmercaptaan

180 T 5
310 T2
360 T2
200 T3

K1

K1
K3

95 457
70 471,

117

2,8

160 T4
440 T2
235 T3

380 T2
).95 T 3

T1

'r2

T1g§

8,3
.18,2

7,5
50
11
24
100

K1
K1
K2

K2
K1

K2
K
K
K
K
K

1,8
3,8
3,0
1,8
t,9
2,3

1,3

czs

30.t

605

85-r
144 285
90 1200
75 470
70 880
25 1083

ethylmetacrylaat
ethylnitraat
ethylnitriet
ethylpropionaat
ethylpropylether
ethyn

51 173

" su b I im a ti e t e m P er a t u ut
t p kritist h e tamPerdtuur

rJ5



2.2.4 chemische factoren

Tabel 1, ueruolg

67
uLampunt uerdan-
'C pinsstijd

dampdicht kookpunt
heid t.o.u. 'C (1,013

bar)

3
molecuuL
ffiassa

formaldehyde
(in water) HCHO
fosforwaterstoÍ PHI
ftaalzuuranhydride CoH4(CO)2O
furaan (CH=61{1,9
furfural (CH)3OCCHO
2-furylcarbinol (HC)2O(C2H)

CH,OH

96 tiO

-8 8 t e=5128s 152
31 -50
762 60 60

171 7s

290 160

98 -4160 71
69 -22123 (3-5)

113 52

34 < -20

204 66
-"t91 tk=740 -191, 81
202 86

316 205

-162 tr82
6s 11 6,3
s7 -10 2,2
80 -365 11 6,3
-6 t o=157 -4 th=194 -
128 23
-24 tr743
81 2
101 -4168 68
165 48
40

glycerol

n-heptaan
heptanol-2
hexaan
hexanon-3
hydrazine

isopreen

crHs(oH).r

CrH'.
c5HlrcH(oH)cH3
CuH,o
c2H5coc3H7
H2N-NH2

cH2=cHC(CH3)
=CHz

30,0 1,04
34,0 1.,1.7

748,L 5,11
68,1 2,35
96,1 3,31

98,1 3,37

92,1 3,17

1,00,2 3,46
1.1,6,2 4,01,
86,2 3,00'100,2 3,46
32,'.1 1,05

68,1 2,35

1,52,2 5,3
28,0 0,97
108,1 3,73
108,1 3,73

16,0 0,55
32,0 1,10
74,1, 2,56
86,1 2,97
32,0 1,10
31,1 1.,07
95,0 3,27

100,2 3,46
50,5 1,,78
41,1 1,42
98,2 3,39
714,2 3,93
112,2 3,86
84,9 2,93

kamfer CroHr-sO
koolmonoxide CO
o-kresol CH3C6H4OH
p-kresol CH.C;H4OH

lijnolie

mcthaan CHo
methanol CH3OH
methylacetaat CHsCOOCH3
methylacrylaat CH,=CH699911.
methylalcohol CHrOH
methylamine CH1NH2
methylbromide CHrBr
methyl-i-butylketon (CHr)2CÍiCH2

COCH]
methylchloride CH3CI
methylcyanide CHrCN
methylcyclohexaan H2C(CH2)4CHCHl
2-methylcyclohexanol CH3C6H r0OH
2-methylcyclohexanonCHrC.HrO
methyleenchloride CH2Cl,

ao,
47
t,8

*' sublimatictemperatuur
t o kriti s ch c temperdtuur



Tabel 1, ueruolg

8 - 11

exPh'sieNren:en ut
Itrcht(1,011 lnr 2o "(")#Jfil,,
onder boucn onder boven tuur o(',

t2
zelfont-
bran-

7,0 73
1, tt

| ,7 10,5
2,3 14,3
2,1 19,3

1,8 16,3

t,0 7,0

I,1 7,5
-1 8

4,7 100

1,0

0,6
11,0
1,0
1,0

87 910
26
100 6.50
64 405
8.5 740

70 670

42 292

42 269
-40 -340
60 1265

424 T2
100 T5
570 T1
390 T2
315 T2

390 T2

400 T2

204 T3
- T1
223 T3
- T3
270 T.3

220

460
605
55-t
5-55

537 T1
4-55 T 1

454 T1
415 T2
4-ts T 1

430 T2
535 T1

423 T2
630 T1
525 'r 

1

258 T3
295 T3

.t56 T 1

l,u

]IA KO

formaldehyde
(in water)
fosforwaterstof
ftaalzuura nhydride
furaan
fu rfural

2-furylcarbinol

glycerol

n-heptaan
heptanol-2
hexann
hexanon-3
hydrazine

isopreen

kamfer
koolmonoxide
o-kresol
p-kresol

lijnolie

methaan
methànol
methylacetaat
methylacrylaat
methylalcohol
methylamine
methylbromide

methyl-i-butylkcton
methylchloride
methylcyanide
methylcyclohexaan
2-methy lcyc loh exa nol
2 - meth y lcyc lo he xa n on
methyleench loride

tIA K1
- K3
IIA K1
-K2
-K2

IIB K1

- K3
IIB KO
- K3
- K3

K3
KO

KO
K3

K3

T3

T
T
T
T

TZ340

275

280

:"

9r7

4,5
75

28

38
1,45

45
45

4,4 16
.5,.5 36,5
3,1 1,6

2,4 25
5,5 36,5
4,9 20,7
10 16

1,2 8,0
7 ,1 18,5
3,0 t6

l,' 6,7

iz zz

.33 107
73 487
9.5 500
86 895
73 487
64 270
396 633

.50 330
1 50 400
50 274
45 

'*rO

425 780

IIA K
IIA K
IIB K
IIA K
IIA KO
- K0

IIA K2
- K0
IIA K1
- K1
- K3
-K2
- K0

" su bl irudt iete rnP cr dt uur
t u kritische tem1erdtuur



2.2.4 chemische factoren

Tabcl 1, ueruolg

I
Naant

7
uerdatnpitgstijd

4
datnp-
dichtheid

z
l:ornule

.l
molecuul-

56
kookpunt ulanryuilt
'c (1,013 "o
bar)

methylether
meth y lethy Iether
methylethylketon
(butanon-2)
methylformiaat
methylglycol
methylglycolacetaat

2-methylpropanol-1
monochloorbenzeen

naftaleen
nicotine
nitrobenzeen
nitromethaan
1-nitropropaan
2-nitropropaan

n-octaan
oliezuur
olijfolie

n-pentaan
pentanol-1
pentanol-2

pentanon-3
propaan
propanon (aceton)
propeennitril
(acrylnitril)
propenol
n-propylacetaat
n-propylalcohol
i-propylalcohol
n-propylamine
n-propylch loride
propyleen
propyleenoxide
propylether (iso-)
pyridine

(CHr)rO
cHroc2H5

cHrcoc2Hs
HCOOCH3
cH3ocH2cH2oH
cH3cooc'H4
ocHl
(cH3)'cHCH2OH
c6H5cl

46,1
60,1

72,1 2,48 80
60,1 2,07 32
76,1 2,63 124

1,59 15
2,07 1l

tb=127 -
ri= l6-s -

-66
< -20 1,6
39 34

47 35
27
28 12,-s

c,,,H, 129,2 4,42 21,9
cloHr4N, 162,3 5,6 247
c6HsNO2 1.23,1. 4,25 21,0
CH3NO2 61,0 2,11, 101
C3H7NO2 Bg,l 3,06 132
(cH3)rcHNO2 89,1, 3,06 120

crHrt
clTHr3cooH

C,H,:,
c.sHrloH
cHrcH(cH1)
cH2cH2oH
c2H5coc2Hs
CrHt
cH3cocHr

1 18, 1 4,07
74,1, 2,55
7't2,6 3,88

114,2 3,94 126
282,4 9,7 5 360

72,2 2,49
88,1 3,04

79
< 104
88 160
3.5

49
24

t2
189
225

40
33

34
t2
t k=97
-1,9

-5
21
14 6,1
15 7,8
12
< _20
< -20 1,4
-1 08

-37
-2820 8,2

t45
108
t32

36
138

88,1 3,04 11.9
86,1 2,97 102
44,0 1,56 42
58,1 2,00 56

cH2=cHCN 53,1 1,83 77
CH2=CHCH2OH 58,0 2,00 97
cHscooc3HT 102,1 3,52 102
crHToH 60, I 2,07 e7
cH3cH(oH)cH3 60,1 2,07 82
crNTNH2 59,1 2,04 4g
c3H7cl 78,5 2,71 47
CHICH=CH2 42,1 1,49 48
H2C-O-CHCH3 58,1 2,00 34
((cH3)rcH)2o 702,2 3,5 68
(cH)sN 79,1 2,73 115

* sublimatíetemperatuur
tp kritische teffi perotuur

Bri



'§:,
bijzonder brandgevaarlijke stoffen 2.2.4

Tabel 1, ueruolg

ti,ll
exltlosiegrenzen in
lucht(1,013 bar 20 "O)

13 14 15 lÉ,

t cnr pera- ex ph,sie- hra nd,q.e' \t a ant
tuttr- grrtP radrltlk-
klasse heids-

klasst

I)

zelfttnt
brarr

ondcr bouen
8.m-
on,ler botcn

tentperd-
tuur "o

2,7 18,6
2,0 10,1

52 357
49 255

44 300
57
31 174
56 310

62 620
60 490
72 340
.50 340
50,0 300
49 260
70 300
.i5 195
45 944
43 900
59 409

methylether
rnerhyl et h yleth er
methylethylketon
(butanon-2)
methylformiaat
methylglycol

methylglycolacetaat
2-metl-rylpropanol- 1

monochlooÍbenzeen

naftaleen
nicotine
nitrobenzeen
nitromethaan
I -nitropropaan
2-nitropropaan

n-octaan
oliezuur
oli jfolie

n-pentaan
pentanol-1

pentanol-2
pentanon-3
propaan
propanon (acetor-r)

propeennitril
( acrylnitri I )

propenol
n-propylacetaat
n-propylalcohol
i-propylalcohol
n-propylamine
n -propylchloricle
propyleen
propyleenoxide
propylether (iso-)
pyridine

235 T3
190 T4

KO
KO

K1
KI
K2

K2
K2
K2

50 350
125 570
79 630

80 400
.t/ J.)/
60 330

1,8
5,0
2,5

1,7
1,2
1,3

0,9 5,9
0,7 4,0
1,8 40
7,t 63

2,6 11

0,8 6,5

1,4 8

t,3 10,5

L,2 8,0
1,6
1,7 9,5
2,3 13,0

45 320
47 271,
90 2052
I 80 601
82
96 408

38 
:',o

404 T2
4-50 T 2
2tt5 T 3

526 T1
240 T3
480 Tr
41.5 T 2
420 T2
425 T2

340 T2
445 T2
470 T1
540 T1

480 T1
375 T2
450 T2
405 T2
425 T2
318 T2
s20 T1
460 T1
430 T2
405 T2
482 Tr

IIA

- K3
- K3
IIA K3
IIA K2
IIB K2
I] B K2

:^ :'

IIA K1
IIA K2

IIA K2
- K1
IIA KO
IIA K1

IIB K1
IIA K1
IIA K1
- Kl
- Kl
- Kl
- K1
IIA KO
IIA K1
- Kl
- K1

11,5
23
20

8,2
10,9
11

380 T2
430 T2
.590 T 1

41 241
47 380

210 T3
363 I2
340 T2

260 T3
300 T3

2,8
)§
1,78
2,1
2,0
2,0
zrb
2,0
1,9
1,0
1,8

28
18
8,0
13,5
12,0
10,4
11,1
t 1,1
39
2r,0
12,4

't su hl im t tict eruP erat uur
t 1, kri tisc h e temPc rot il tÍ



2.2.4 chemische factoren

Tabel 1, ueruolg

3
molecuuL.
fr4SSA

7 4567
dampdicbt-kookpunt ulampunt uerdam
heidt.o.u. "C(1,013 'C pittgsriid

bar)

styreen

terpentiin
tetrahydrofuraan
tetraline
tolueen
trichloorethyleen
triethylamine
triethyleenglycol

trikresylfosfaat
trimethylamine
trioxaan

vinylacetaat
vinylacetyleen
vinylchloride
vinylcyanide
(acrylnitril)
vinylmethylether

waterstof

xyleen

zwavelkoolstof
zwavelwaterstof

C6H5CH=CH2

CruHro
(cH2)2o(cH2)2
CrnHu
c6H§cH3
clcH=ccl2
(c2H5)3N
HOCH2
(cH2ocH2)2
cH2oH
PO4(C6H4CH3)3
(cH3)3N
(cH2o)3

cHrcoocH=cH2
cH2=cFIC=CH
CH2=CHCI

CHr=69651
CHr=69669,

H2

c6H4(cHr)2

CS,
H,S

1.04,2 3,59

1,36 4,7
72,1. 2,49
1,32 4,56
92,7 3,19
1.31,,4 4,s3
'1,01,2 3,49

150,2 5,19
368,4 12,7
59,',1. 2,04
90,1. 3,11.

86,1 2,98
52,1. 1,8
62,5 2,1.6

i:,r 1,83
58,1 2,00

2,016 0,07

106,2 3,66

76,1 2,64
34,1 1,19

145 32 12,4

1,65 35
66 -20207 77 1.90
11,1, 4 6,1
87 geen

-1,7 0 -

287 170
4L0 22s 200
3 tk=160 -
1:15" 45 440

72
5

-14

-8

t;156 -
77 -56 th=t56 -
-253 tk=240 -
1,44 30 13,5

46 -30 1,8
-60 r,=1oo -

" sublimdtietemperdtuur
tp kritische temperatuur

90



bijzonder brandgevaarlijke stoffen 2.2.4

Tabel 1, ueruolg

8 - 11

explosiegrenzen in
lucht(1,013 bar 20 "C)

12 13 t4 15 16

zelfi,nt- tempera- explosic- hrandge- Naam
bran- tuur- groep uaarlilk-

ffiins* klasse

onder bouen onder bouen imf'é
heids-
klasse

1,1,

0,8
1,5
0,8
1,2
7q
1.,2

8

6
1.2,5
5
7
90
8,0

9,2 55

16,6 49
29 135

490 Tl
2ss T3
230 T3
425 T2
535 T1
410 T2
230 T3

323 T2
385 T2
1.90 T 4
410 T2

45 350

4s 340
46 376
44 275
46 270
430 4928
.50 340

IIA

IIB

IIA

rre
IIB

rre

IIB

IIC

IIA

IIC
IIB

K 2 styreen

K2 terpentiin
K 1 tetrahydrofuraan
K 3 tetraline
K 1 tolueen
- trichloorethyleen
K 1 triethylamine

triethyleenglycol
trikresylfosfaat
trimethylamine
trioxaan

vinylacetaat
vinylacetyleen
vinylchloride
vinylcyanide
(acrylnitril)
vinylmethylether

waterstof

xyleen

zwavelkoolstof
zwavelwaterstof

0,9

)n
3,6

2,6
2,0
J, t,

7R
2,6

4,0

1,0

385 T2
650 T I
415 ï2
480 T1
210 T3

560 T1

T1465

13,4
100
31

28
39

76

6

90
40
94

62
63

J,J

44

1,9

60

580

409
1 100

480
2160
807

620
944

64

270

1,934
654

KO
K2

K1

KO

K1
K3

KO

K2

K1
KO

0,6 61
4,0 46

90 T6
260 T3

* 
su b lim ati e t emp er atuur

tp kritische temperdtt ar



2.3

2.3 chemische f:rctoren

Stoffen schadelijk voor de gezondheid
Schadelijke stoffen kunnen in l'ret lichaam
komen door inademen, via de huid of cloor
inslikken. Opname via de ademhaling is re-
latief het gevaarlijkst. Opname via de huid
komt vooral voor bij vloeistoffen.

Toxiciteit
De giftigheid of toxiciteit van een stof wordt
pas opgemerkt als het lichaam die hoeveel-
heid stof niet zonder merkbare effecten kan
verwerken. Paracelsus ( 1493-1541 ) wist al
'Dosis sola facit venenum' ofwel: 'Alleen de
dosis maakt een stof tot een gif!'
De schadelijkheid verschilt zeer sterk per
stof. Ook de toestand (gasvormig, vloeibaar
of vast) van de stof kan van belang zijn. Het
inaclemen van bijvoorbeeld kwikdamp is
bijzonder schadelijk, het inslikken van vloei-
baar kwik z:rl geen ernstige nadelige effecten
geven. Sonrmige stoffen zijn agressiefen ver-
oorzaken bil blootstelling meteen schade in
de vorm van verwonding, pijn of irritatie.

E[[cc tan
Het effect kan van tijdelijke, maar ook vau Stoffen die de gezondheid schaden kunnen
blijvende aard zijn. Andere stoffen hebben op grond van hun werking in een groot aan-
schijnbaar geen directe schadelijke werking, tal categorieën worden ingedeeld. Een volle-
maar veroorzaken op termijn (vaak) onl-rer- clige behandeling daarvan voert hier te ver.
stelbare schade. Dit is ook afhankelijk van Vror de directe - acute - schadelijkheid: zie
de hoeveelheid of concentratie waarin de de indeling volgens de etiketteringsvoor-
stof in kwestie door het lichaam wordt op- schrifter-r (pirragriraf 2.4).kt dit hoofdstuk
genomen en de tijdsduur waarin dit gebeurt. wordt airndacht geschonken aan gezond-
Wat de aard of hoe intens de werking van heidsschadelijke stoffen in het algemeen,
deze stoffen ook is, contact en opname moe- a:rn stoffen n.]et een cirrcinogene werking
ten zoveel mogelijk worden beperkt. Dat (paragra:rf 2.3.2), waaroncler asbest (para-
geldt ook voor stoffen die hinderlijk zijn, graaf 2.3.3), aan stoffen mereen r-ritwerking
bijvcrorbeeld doordat ze de slijmvliezen van op de voortplirrrrnll (paragraaÍ 2.3.4),en
de ogen of ademhalingsorganen onaange- aan stoffen die het organisclr psychosyn-
naam prikkelen of doordat ze stinken. droom kunnen veroorzaken.
Acute effecten bereiken binnen korte tijd
(van minuten tot dagen) na de blootstelling
hnn hoogtepunt en zijn vaak omkeerbaar. 2.3.1 Wettelijk kader
De effecten verdwijnen vrij snel na beëindi-
ging virrr de blootstelling, tenzij het effect zo 2.3.1,.1 Arbobesluit
ingrijpend is clat herstel niet meer rnogelijk
is. Een blilvende plaatselijke bcschadiging De algemene wertelijke bepalingen rer be-
kan het resultirat zijn, nrirar het kan ook de scherming van werknemers tegen stoffen die
dood betekenen. schadelijk zijn voor de gezondheid sraan in
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Sommige acute effecten hebben een latentie-
tijd: het effect treedt pas enkele uren of da-
gen na de blootstelling op. Dit heten ver-
traagde acute effecten. Longoedeem door
inaderning v:rn bijtende gassen is hiervan
een voorbeeld.
Chronische effecten ontstaan door langduri-
ge of herhaaldelijke kortdurende blootstel-
ling, vaak gepaarcl girand met ophoping van
de stof ir-r het lichrran-r. Cl-rronische effecten
kunnen ook ontstzrrrn als restverschijnsel na
een kortdurerrde blootstelling wtrarbij veel
van de schadelijke stof wordt opgenomen,
bijvoorbeeld door ir-rademing van relatief
hoge concentraties. Dergelilke effecten ne-
men na beëindiging van de blootstellinpi
meestal niet of zeer langza:rm (mirancler-r, ja-
ren) in sterkte af. Het zijn dus onomkeerba-
re of slecht omkeerbare effecten. Bij langclu-
rige blootstelling is het mogelijk clat al rn een
vroeg stadium herstelbareeffecten optreden,
die een waarschuwing zijn voor mogelijke
latere, chronische effecren.



hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Dit hoofd-
stuk bredt een algemeen kader voor het wer-
ken met of het op de werkplek:ranwezig zijn
van ílle stoffèn die schade aan de gezond-
heid van of hinder voor werknemers kunnen
veroorzaken. Vtror een aantal stoffen wor-
den in het besluit nadere regels aangegeven,
zoals bilvoclrbeeld vinylchloride-monomeer,
benzeen en asbest.
Het doel van de wettelijke regeling is te
voorkomen dat werknemers in een zodanige
mate aan dergelijke stoffen kunnen worden
blootgesteld dat clit tot schade aan de ge-
zondheid of hinder kan leiden. Centraal in-
strlrment daarbij is de arbeidshygiënische
strategie. Deze methodische aanpak ter be-
teugeling van de blootstelling is schematisch
uitgebeeld in figuur 1.

Ze behelrt een vrertel categ,rrricën van miat-
regelen, die in geval van blootstelling aan
stoffen in de aangegeven rangorde getroffen
moeten worden. Alleen als redelijkerwijs
geen verdere maatregelen uit een bepaalde
categorie gevergd kunnen worden maar de
blootstelling nog niet doeltreffend is voor-
komen, kan worden overgestilpt op de vol-
gende categorie van maatregelen. Doeltref-
fend betekent cl:rt het blootstellingsniveau
zodanig rs dat bij herhaalde blootstelling ge-

durende langcre tijd de gezondheid van de
blootgestelcle werknemers en/of hun nage-
slacht in het irlge meen niet wordt geschaad.

2.3.1.2 Doeltreffende bebeersing

De Arbowet verplicht elke werkgever tot eer-r

inventarisatie en evaluatie van de risico's op
de werkplek. De result:lten kunnen worden
getoetst aan de wettelijke grenswaarden en

MAC-waarden (paragraaf 2.5). Concentra-
ties beneden deze waarden betekent niet
zonder meer dat blootstelling doeltreffend is

voorl<omen. Om het mirxirnale blootstel-
lingsniveau vast te stellen m()eten de speci-
fieke situatie en omstandigheden in de be-
schor"rwing worden betrokken. Bij die vast-
stelling dient rekening te worclen gehouden
met de volgende factoren:
- de toxiciteit van de stof;

stoffen schadelijk voor cle gezondheid 2.3.1

- gecombineerde blootstelling (blootstel-
ling gelijktijdig of kort na elkaar aan
meerdere stoffen);

- meervouclige blootstelling (nirast chemi-
sche ook fysische of biologische bloot-
stelling);

- verhoogde opname als gevolg vilrl zwaar
werkl

- de wijze virn blootstelling: alleen inade-
men, of ook viir de huid of door inslik-
ken;

- langere arbeidstijd dan de gebruikelijke 8

uur per dag en 40 uur per week.

Als sprake is van één of meer verzwarende
omstandigheden, dan is een doeltreffende
beheersing pas bereikt bij lagere blootstel-
lingswaarden dan de wettelijke grenswaar-
den en MAC-waarden.

Bij aÍwezigheid van toetsir.rgscriteria zoals
wettelijke grenswaarden en MAC-waarden
moet de werkgever deze zelÍ (laten) ontwer-
pen. AIleen .lln kan eerr :rclequate risico-eva-
luatie voor het werken met deze stof(fen)
worden uitgevoerd. Het ontwerpen van een
dergelijk instrumentarium ter beoordeling
van stoffen is een zaak voor specialisten zo-
als arbeiclshygiënisten.

2.3.1.3 \Yettelij ke gïenslultdrdeil

Bij ministeriöle regeling kunnen grenswaar-
den worden gesreld voor concentrilties vxn
stoffen in de lucht op de werkplek. Deze bij
ministeriele rcgeling vastgestelde wa:rrclen
(Stcrt. 1.994,52) hebben een wettelijke sta-
tus, in tegenstelling tot MAC-waarden. De
grenswaarden gelclen als een directe ver-
plichting, waarv:11'r het niet in acht nemer-r

een overtreding ir-rhouclt. De Arbeidsinspec-
tie kan dan zonder rranwijzing of eis tot ne-
leving een waarschuwing geven of een pro-
cesverbaal opmaken.

2.3.1.4 Registratie en melding

Op grond van art. 4.1.2 vanhet Arbobesluit
zijn bedrijven verplicht tot rcgistratie van al-
le in het bedrijf aanwezige stoffer-r die ge-

i]irr.!,,ir,r lil,t;llt:ia:
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2.3.1 chemische Íactoren

Figuur 1. Arbeidshygiënische strategie inzake gezondbeidsschadelijke stoffen
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noemd zijn in art. 34 van de Wet nrilieuge-
vaarlijke stoffen. Daartraasr heeft de minis-
ter de mogelijkheid onr voor nader aan te
wijzen stoffen een plicht tot uitgebreide re-

gistratie in te voeren en in bepaalde situ:rties
cer-r meldingsplicl-rt in tc stellen. De plicht tot
uitgebreide registratie geldt voor kankerver-
wekkende stoffen en voor reprotoxische
stoffen.

2.3.2 Kankerverwekkendestoffen

Op kankerverwekkende stoffen en proces-
sen is een speciaal wettelijk kacler van toe-
passing. In februari 1994 is het Beslnit kttn-
ktrut'rutkkcntle sto[[ert an prt\;p55p17 ings-
voerd. Dit besluit is opgegr,ran in afdeling 4.2
van het Arbobesluit, dat daarnree het wette-
lijk kader biedt voor het werken met kan-
kerverwekker-rde stoffen. Daarnaast biedt
hoofdstuk 4 van het besluit regelgeving voor
het werken met specifieke stofÍen.

2.i.2.1 Arbobesluit

Afdeling 4.2van het Arbobesluit voert de
EU-richtli jn'carcinogene agentia'
(90l3941EEG; PbEG L 196) uit. Het vormt
het overkoepelend wettelijk raamwerk voor
het werken met kankerverwekkende stoflen
en processen in cle meest ruime zin. De bepa-
lingen gelden voor alle stoffen en processen
die als kankerverwekkend worden aange-
merkt. Dat zijn die stoffen clie volgens cie cri-
teria van de EU-richtlijn inzake indeling,
verpakking en kenmerking gevaarlijke stof-
fen ( richtlijn 67 I 5 481EEC, zie par agraaf 2.4)
moeten worden aangeduid met de waar-
schuwingszinnen R 45 ('Kan kanker vero()r-
zaken') of R 49 ('Kan kanker door inhalatie
veroorzaken'). §7elke stoffen dat volgens de
huidige inzichten zijn, staat in een liist die is
opgenomen in Arbo-Informatieblad (AI-
blad) 6 'Kankerverwekkende stoffen en pro-
cessen' van de Arlreidsinspectie.
Eveneens kankerverwekkend zijn mengsels

die één of meer van deze stoffen bevatten in
een gehalte van 0,.1 gewichtsprocent of meer
(afwi jkingen kunnen optreden wanneer

voor een stof een individuele grettswaarde is

vastgesteld). Deze mengsels vallen ook on-
der I'ret besluit. Bovendien is het besluit van
toepassing op een aantal met name genoem-
de processen, die ook in bovengenoemde
lijst staan. Het heslurt is valt toepassirrg op
alle arbeid in de zin van de Arbowet, dus otr-
geacht cle bedrijfssector of bedriifstak.
Van het besluit is een aantal toepassingen
van stoffen of mengsels uitgezonderd. Het
besluit geldt niet waar kirnkerverwekkende
stoffen en preparaten worden gebruikt als

bestrij dingsmiddel, cosmetica, geneesmiddel
<>f voeclingsmiddel (beide voor mens en

dier), springstof of munitie, dan wel waar ze

als chemische afvalstof voorkomen. De
voorschriften van dit besluit gelden echter
wel i,oor alle situaties waarin met die stoffen
en preparaten wordt gewerkt, zoals bii de
productie ervan.
Ter begeleiding van deze regelgeving is door
de Arbeidsinspectie het AI-blad 6 'Kanker-
verwekkende stoffen en processen' uitgege-
ven. Hierin staan onder andere voorbeelden
en schema's die een goede ondersteunit.tg
bieden bij de nirleving van de wettelijke ver-
plichtingen. Voor de inhoudelijke aspecten
van het besluit wordt dan ook naar dit AI-
blad verwezen. Wel wordt l-rier aandacht be-

steed aan een aantal verplichtingen die spe-

cifiek zijn voor dit besluit: de vcrvangings-
verplichting, de gevarenzones, grenswaar-

*ïr:" 
O. lijst met blootgestelde werkne-

De ueruttngingsuerPlichting houdt in dat de
werkgever altijd kankerverwekkende stof-
fen moet vervangen door stoffen clie een ge-

ringer gevaar voor de veiligheid etr gezond-
heid virn de werknemer inhouden, mits dat
technisch uitvoerbaar is. Dat laatste bete-
kent dat eventueel gebruik gen-raakt moet
worden van de óesl beschikbare technieken.
Dergelijke technieken troeten operationeel
zijn en eenzelfde kwaliteit product of dienst
kunnen opleveren. Er vindt daarbij geen af-
wegir-rg plaats tussen de ernst van het risico
enerzijds en sociaal-economische en opera-
tionele aspecten anderzijds. De beschrkbaar-
heid van een alternatieve stof, mits daarmee

at.
i. .:,,r,:a:::.t,ti:i
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2,3.2 chen-rische factoren

hetzelfde eir-rclproduct van dezelfde kwaliteit
kan worden geprotlr.rceercl, is voldoende ont
tot vervanging te moeten overÉl:lan. Hetzclf-
dc Seldt voor kankerverwekkende proces-

Geudrenzones zrjn die gedeelten van het be-
drijf waar gevaar voor de gezonclheid be-
staat als gevolg van blootstellng aan kan-
kerverwek[<en de stof fen. \rVelkc. clat zi j rr,
volgt uit de (eveneens verplichte) inventari-
satie en beoordeling v:rn werksitr.rirties. De
zones moeten duidelijk afgebakend en ge-
markeerd zijn met het volgende waarschu-
wingshord met onderschrift:

Kan kuu enue kken de str tffe n
Yer b od en uo or o n beuoe gden

Lijst uan u,erknemers
Als volgerrs dc risico-inverrtarisatie gevaar
voor de gezondheid van werknemers bestaat
als gevolg van blootstelling, dan moer vast-
liggen welke werknemers dat zijn. In de tijst
van blootgestelde werknenrers worden ook
gegevens over de aard en mate van blootstel-
ling vermeld. Elke werknemer hee ft recht op
kennisneming van zijn eigen gegevens uit die
lijst.

2.3.2.2 Etikettcring

Voor kirnkerverwekkencle stoffen gelderr de
a lgenrene eti ketteringsverplichtingen van
het Besluit verpakl<ing en aanduiding mi-
lieugevaarlijke stoffen en preparaten en de
daarop gebaseerde regelingen (paragraaf
2.4.1), net zo:rls voor anclere stoffen die cle
gezondheid schaden. Dat betekent vermel-
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ding van de zoger.raamde R 4-5-zin 'Kan kan-
ker veroorzaken'of R 49-zirr 'Kan kanker
veroorzaken bij inaderning'op het etiket
van alle stoffen die aar.r cle criteria van de
EU-r'ichtlijn 67l548|EEG volcloen. Zie daar-
toe EU-publicatieblad [.]10A (4 mei 199.]).
Dc'ze verplichting geldt ook v(x)r preparaten
wearin dc hedoelde stoÍÍen irr cen pcrcentir-
gc van 0,1%, of nreer voorkonten. Boven-
dicn moeten op het ctiket de gevaarsaandr.ri-
ding 'vergiftig' en het doodshoofdsynrbool
stirirn dan wel de aanduicling 'schadelijk' en
een Anclreaskruis.

2.3.2.3 Specilieke stoflen

Voor een irantal stoffer-r is aparte regelgeving
opgenomen.

Vinylchloride
Voor vinylchloride-monomeer zijn diverse
wettelijke grenswaarden vastgesteld (zie bii-
lage I van de Nationale MAC-lijst). Ook is
cen meet- en heoordelingssrrategie voorge-
schreven. De wettelijke grondslag hiervoor
ligt in het Arbobesluit, hoofdstuk 4, afdeling
3, art. 4.25 tot en met art. 4.35.

Benzeen
Het gebruik van deze carcinogene stof als
oplos-, reinigings- of verdunningsmiddel is
niet toegestaan volgens Arbobesiuit, afde-
ling4.4, tenzij in een gesloten systeem. Ook
voor andere doeleinden moet zo veel moge-
lijk van gesloten systemen gehruik worder.r
gentaakt. Dezelfde regeling, is verr roepassirrg
op tetrachloorkoolstof, pentachloorethaan,
7,1,2,2-tetrachlooretha:rn. Voor mengsels
met meer dan I volurneprocent van cleze
stoffen gelden deze voorschriften ook.

Proltaansultott
Deze stof is sinds 1976 verboden, eerst
krachtens het besluit betreffende pro-
paansultorr, vanaf 17 september 199 I

krachtens het besluit specifieke gezoncl-
l.reidsschadelijke stoffen (Stb. 199 l, 45-3), en
nu krrrchtens arr. 4.6.1.1 van het Arbobe-
slu it.



De verbindingen 2-naftylamine, 4-:rminocli-
fenyl, benzidine en 4-nitrodifenyl en hun
z()uten ziin krachtens l-ret Arbobesluit, art.
4.6.1 .2, verboden behouclens vrijstelling of
()ntheffing.
D,rt geldt, rok voor oplossirtgcrt witarin tnecr
dan 0, I gewichtsprocent van deze stoffen
voorkorrrt.

2.3.3 Asbest

2.3.3.1 Geuarcn utut asbest

Asbest en asbestproducten ziin risico's voor
de gezondheid. Blootstelling aan asbest kan
de volgcnde aarrdoeningen veroorzaken:

- asbestose: verdikking vau het longwc'ef-
sel, rlet als gevolg onder anclere irdemha-
lingsproblemen;

- mes()thelio(>m: een zeldzame vorfil van
kanker aan het long- of buikvlies;

- longkanker.
Het is mogelijk dat asbest r>ok een rol speelt
bii het ontstaan van kanker van het strotten-
htxrfd en varr tle spijsvcrteringsorganett.
Asbest wordt gevaarlilk zodra het in de in te
ademen lr-rcht komt en wanneer het zo fiin is

d:rt het niet meer wordt gevangen in de tril-
haren van de hovenste ademhalingsorganen.
Men spreekt dan van inadembare deelties.
Er zijn aanwijzingen dat juist lange, dunne
vezels, langer dan 10 tot 20 pm, rnet diame-
ters van 0,1 tot 0,3 trrrn, de belar-rgrijkste rol
spelen bij het veroorzaken van de l-rierboven
genoemde ziekten, ongeacht of het witte,
blauwe, of bruine asbest betreft. Daarnaast
kunnen grove asbestvezels gemakkelijk
splijten tot fijne, inadembare vezels. Van ge-

bonden asbest, waarvan bijvoorbeeld spra-
ke is bil asbestcementproducten en enkele
typen remvoering, kan asbesthoudend stof
vrijkomen bij bewerking of door slijtage.

2.3.3.2 Wettelijkc bePalingen

De eerste op asbest gerichte regelgcving da-
tec'rt v21 n 1 97 7 : het Asbestbesl r-r it Si I icosewet
l9--. Sirrd'tlierr zijn trrl vrrrr wijzigirrgerr

a a nge bracht. l)e la irtste veranclerin g kond i g-

stt>ffen scl-radelijk voor de gezondheid 2.3.3

de onder andere een volledig asbestverbod :it
af (Stb. 1993, 135). Een v<>lleclig bilgewerk- i.,'
te - niet v:ln een nota van toelichting voor-
ziene - wettekst is gepubliceertl in Stb. I 99.3,

136. Deze maakt nu «rnderdeel uit van het
Arbobesluit, afdeling 4.5. De wetteliike ver-
plichtingen zijrr de volgende:

Verbodshepalingot
Het is verboclen asbest en asbesthoudende
producten te be- of verwerkeu of in voor-
r:rad te houden, ongeacht de sottrt. Daarop
zi jn enige uitzonderingen:
- het toepassen van bepaalde frictiernate-

rialen r o,,r nret n.rme zwlre nrot,rrrijtui-
gen (geen crocidoliet);

- laboratoriumonderzoek aan :lsbestbevat-
tende materialen;

- de opslag en verwerking van :rsbesthou-
dend afval;

- het uitvoereir van reparaties en rluder-
lrotrd aan asbesthoudende producteÍr;

- het slopcn ven gebottwett, c()rlsrructies ett

dergeliike waarin asbest aarrwczig ts.

Verder is voorzien irr een vriistellings- of
ontheffingsmogeli j kheid voor die toepassin-
gen waarvoor het techniscl-r gezien niet mo-
gelijk is mir.rder schadelijke of onschaclelijke
stoffen of producten te gebruiken. Hierrtee
wordt strikt de technische (on)rnogelijkheid
bedoeld, dat wil zeggen ongeircht de kosten.

Verplichtingen rnr, 6le a,svPgctters
I)e werkgevers zijn verplicht:

a. Het bewerken, verwerken o{ in voorr:rad
houden van asbest en asbestl-roudencle pro-
ducten te beëindigen (behoudens in boven-
genoemde uitzonderingsgevallen, mits de
noodzaak daartoe aanwezig is).

b. 'Wanneer bij het rverk gev:rar bestaat voor
blootstelling aan ashest, dit gevaar te beoor-
delen orn de aard en de rnate van blootstel-
ling v:rst te stellen.

c. F,r voor te zorgen dat bij ltlootstelling aarr

asheststof in de lucht in verband met arbeid
de concentratie daarvan zo laag mogeliik
wordt gehouden. ln iecler geval mrg de

:.:i;§i,,r,l

,rii:r:t l

liir,:rrri

::, .
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2.3.3 chemische f,rctoren

grenswaarde van 0,3 vezel per cm' luclrt (3
x 10'vezels per m') als tijdgewogen gernid-
detde (tgg) over 8 uur niet worden over-
schreden. Deze grenswaarde geldt voor alle
soorten aslrest met uitzondering v:rn crocicl-
oliet (grenswaarde crocidoliet: 0,1 vezel per
cm' lucht). Als de blootstelling redetijker-
wijs niet onder de grenswaarde kan worden
gehouden (zoals bij het slopen van as-
besthoudencle constructies), moeten de
werknemers met persoonlijke beschermir-rgs-
n-riddelen worden beschermd tegen de bloot-
stelling aan asbeststof. Over igens geldt deze
verplichting voor iedereen, dus ook bijvoor-
beeld zelfstandig werkenden !

d. Nieuwe toepassingen en bewerkingen van
asbest aan het districtshoofd van de Ar-
beidsinspectie te rnelclen.

e. Voorlichting en onderricht voor de be-
trokken werknemers te verzorgen. De werk-
nemers moeten worden voorgelicht over:

- de gevaren van het werken met asbest;

- de hygiènische en beschermende maatre-
gelen;

- de gemeten :rsbestconcentraries op de
werkplek.

Dit moet verlopen volgens een schriftelilk
opleidingsplan.

f. De maatregelen clie het tegengaan va,r
blootstelling tot doel hebben vooraf aan de
werknernersvertegenwoordiging vo<>r te leg-
gen.
Voor het slopen van asbesthoudende con-
strllcties gelclt een a:rntarl extra verplichtin-
gen:

- meldir-rg aan rcgiodirecteur van de
Arbeiclsinspectie voor aanvang van de
werkzaanrheden;

- opstelling van een schriftelijk werkplan
voor a:rnvang van het werk;

- de werkzairmheden moetell door of
onder toezicht van een deskundige uitge-
voerd worden, dus door iernand die het
dipioma heeft van een cloor de minister
erkendt' opleiding tot deskundig toezicl'rt-
houder asbestsloop (DTA);
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- het geven van aanvullerrde instructie(s)
aan de werknemers in vcrband met de
extra gezondheidsrisico's.

'Warrneer uit de onder b genoenrde lreoorde-
ling bliikt dat de werknemers worden bloot
gesteld aan asbestconcentrtrties gelijk a:rn of
hoger dln dc actiewaartle, tL' weten 0,1 vczel
per cm' lucht (0,1 x 10" vezels per r.n', bere-
kend of genreten als tiidgewogen gemiclclel-
cle (tgg) over 8 uur) ofeen gecumulecrde do-
sis van 6,00 vezeldagen per cm' lucht (6,00
x 10" vezeldagen per m') geclurende dric
maanden, dan moet de werkgever voldoen
aan een aantirl extra verplicl-rtingen, zoals:

g. Het gebruik v21n asbest melden bij de re-
giodirecteur van de Arbeidsinspectie.

h. Metingen (laten) uitvoeren naar de con-
celltratie asbestvezels waaraan de werkne-
mers zijn blootgesteld.

i. Het bedrijf verdelen in zones warr met as-
best wordt gewerkt en zones waar dat niet
gebeurt. De 'besmette' zones nrarkeren mct
waarschuwingsborden.

j. Werknenrers moeten zich kunnen ontcloen
van asbeststof en zonder gevaar voor lrloot-
stelling aan asbest kunnen eten, drinken en
roken.

k. De gelegenheid biedcn tot arbeidsgezr>nd-
heidskundige begeleiding voor en tijdens de
werkzaarnheden met asbest.

l. Het bewaren vrn de medische gegevens en
gegevens betreffènde de blootstelling in cen
dossier.

Verplichtingen uan de uerkncmers
De werknemers zrln verplicht voorlichting
en onclerricht bij te wonen en de voorschrifl
ten ovcr veiligheid en hygiëne nauwlettencl
op te volgen.

Ter toelichring en rradere cr»rcrerisering verr
de wettelijke bepalingen is door de Arbeids-



inspectie het Arbo-lnformatiehlad 3'Asbest'
r-ritgegeven.

Naast cleze maatregelen op groncl van de Ar-
bowet, is ook in andere wetten het nodige
vastgesteld over asbest:

- Het \il/arenwetbeslr-rit asbest ( 1994).
Asbesthoudencle .lrtikelen mogen alleen
chrysotielvezels bevatten die ieder voor
zich blijvend hecht gebonden ziin. Deze

artikelen moeten minim;rarl van het vol-
gende etiket zijn voorzierr:

stoffen schadelijk voor de gezondheid 2.3.3

ten. Zie onder andere de TNO Arbeid/Ar-
bouw-brochure'Asbestvervangende pro-
ducten voor de bouwnijverheid', de'As-
bestersatzstoffkatalog' en het Arbouw-rap-
port'Overzicht van asbest (vervangencle)
pr()ductell' rzie Literetuur).

Bil deze verv:rngingsmiddelen past echter
een kritische kanttekening. Niet elk middel
is vrij van gevaren. Er bestaat zelfs een theo-
rie dat alle bestendige materialen die vezels

kunnen irfgeven met een bepaalde lengte en

diameter (vezelgeometrie) geli jksoortige -
dat wil zeggen kankerverwekkencle - eigen-
schappen hebben als asbest. Als zodanig
staan de materialen glas- en steenwol, sl:rk-
kenwol en ker:rmische vezels, ook rvel aan-
geduid rr-ret de verzamelnaam 'mirn made
mineral fibres' (MMMF), al enige tijd sterk
in de belangstelling. Uit een advies uit 199.5
van de Commissie VGD van de Gezond-
heidsraad blijkt dat cle werkelijkherd ge-

nuanceerder is. De (voorlopige) conclusies
over de mogelilk kankerverwekkende eiger-r-

schappen van en cle geadviseerde gÍenswaar-
den voor MMMF's zijn:
- slakkenwolvezels: niet knnkerverwek-

kend voor mensen; 3 vezel:/cm'

- glaswolvezels: niet kankerverwekker-rd
vtl()r nlensen; 3 vezel:/crn'

- steenwolvezels: niet kankerverwekkend
vo()r nrenseni 3 vezels/crn'

- keramische vezels: kankerverwekkend
voor mensen, maar niet duideliik of ze

genotoxisch (dat wil zeggen zonder vei-
lige drempelwaarde) zijn; 1 vezel/cm'.

De sociale partrlers die bij MMMF betrok-
ken zijn, hebben een c()nven:lnt gesloten ter
voorkorning van gezondhc'idsrisico's van ve-
zelhoudende producten en materialerr. Zij
zijn overeengekomen om cen grenswnarde
van 2 respirabele vezels/cr.t.t' te h:rnte ret.t

voor de prt>dr,rctie en verwerking varr glas-
en steenwol. De producenten van gl:rs- en
steenwol hebben zich er vercler toe verplicht
om de stofafgifte van hun producten tijdens
de verwerking te beperker-r cloor technische
:ranpassingen van lret product. Voor 1 ia-

t:ii.l,r:r,:,a:it.,.: jr:
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VOORZICHTIG
BEVAT

ASBEST

Her inàdemèn van

is s<hàdèlitk voór
de gezondheid.

- Het Besluit asbestvrije frictien-raterii'rlen
'Wet milieugevaarlijke stoffen (1 991). De
emissie van asbestvezels uit koppelings-
platen, renrblokken en retnschoenen
moet worden voorkomen en beperkt.

- Het Asbestbesluit rnilieubeheer (199.1).

De emissie van asbest vanuit een bedrijf
naar het n-rilieu in het algemeen en naar
de buitenlucht in het bijzonder moet wor-
den vermrnderd en voorkomen.

- Het Asbestverwijderingsbesluit Wet
milier"rgevaarl ilke stoffenAil/oningwet
(1993). Asbest moet op een zorgvuldige
mirnier worden verwijderd uit bouwwer-
ken of objecten.

2.3.3.3 Yerurtttgingsntiddelen uoor asbcst

Voor veel toepassingerr ziin andere materia-
len beschikbaar die door hr-rn eiger-rschappen
beter zijn dan cle trsbesth<>udende produc-

L)g
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nlraÍi 1999 moet de stofafgifte met 507o zi jn
teruggebracht.
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2.3.4 Reproductietoxischestoffen

Eén van de mogelijke eifecten van blootstel-
ling :ran chemiscl're stoffen is schade aan de
vruchtbairrheid of aan het nageslacht. Der-
gelijke effecten worden aangecluid met de
verzameLraam reproductiet«rrische effccten.
Een lijst van reproductietoxische effecten is
opllenomen in. Als risicogrr>ep gelclen rnarr-
nen en vrouwen in de vruchtbare lcefiijd.
Dat zijn bilna alle werkende mànnen er1

driekwart van de werkende vrouwen.

Tabel 2. Mogelijke gezondheidseffecten uan stoffen die onder het hegrip reproductictoxisch
uallen

Voor de bevruchting:
- menstruatiestoornissen

- verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid
- afwijkingen aan het crfeliik materiaalinzaad- of eicellen

- andere afwijkiqgcn in z.aad- of eicellen

- verstoring van de horm()onbalans.

Ti jdens de zwangerschap:

- miskraam
- schade aan het erfelijk materiaal van het kind
- schade aan cellen, weefsel of organen van het kind
- vertraagde groei

- doodgeboorte
- vroeggeboorte.

Na de geboorte:

- te laag geboortegewicht
- verstandelijke en/of lichamelijke aandoeningen

- ontwikkelingsachterstand
- bij borstvoeding: toxische effecten van orale blootstelling.
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Bij de vaststelling van wettelijke grenswaar-
den en MAC-wirarden nemen reproductie-
toxische effecten een specizrle plaats in. Ne-
derlar-rd is ecn van de weinige landen rvarr
preventie van gezondheidsrisico's voor hc't

nageslacl.rt expliciet als doelstelling bij de
vaststelling van MAC-waarden worclt nage-
streefd. Het vermogen om een gezoncl nage-
slacht te verwekken (ofwel de vruchtbaar-
heid van mannen en vrouwen) wordt als een

aspect van de nrenselijke gezondheid opge-
vat.
In theorie worden reproductietoxische risi-
co's effectief voorkómen wanneer de bloot-
stelling aan stoffen lager dan de MAC-waar-
de wordt gehouden. In de praktijk ligt dit
genuanceerder. Heel veel stoffen hebber-r

geen MAC-wrrarcle. Voor die stoffen moeten
bedrijven zelf een toetsingswaarde voor dc
beoordeling van hlootstelling v:lststellen.
Het is onduidelijk of en hoe bedrijven risi-
co's voor de voortplanting hierbii meewe-
ge11.

Ook voor stoffen waarvoor wel een MA(l-
wrrarde hcstirat, is dt'pt'cverttie val'l r('Pr()-
ductietoxische risico's t>nzeker. Het nreren-
deel van cle stoffèn in de MAC-waardenliist
is niet met de Nederlanclse procedure vastge-
steld, mrrirr bij de iutroductie van MAC-
waarden in Neclerland uit de Amerikaanse
TLV-lijst overgenorren.
In principe kunnen alle stoffen schade aan
cle vruchtbaarheid of het nageslacht toe-
brengen. De dosis bepaalt of dit effect ook
optreedt. Ar-rdere gezondheidseffecten dan
reproductietoxiscl-re effecten treclen bij veel
stoffen irl bij lagere doses op. Bij die stoffen
spelen risico's voor de voortplanting een on-
<Jergeschikte rol bij de risicobehcersing.
MAC-wirarden of bedrij fsnormen worclen
dan op grond van die antlere gezonclheidsef-
fecten op een lager niveau vastgesteld, zr>dat

ook eftecten op cle voortplanting effectief
voorktimen worden.
Aan de andere kant is onderzoek gedaan
nar.rr de d<>sis waarbij verscl-rillende effecten
van één en dezelfde stof zich voorcloen. Voor
een derdc'van de onderzochtc stoffen bliiken
reprocluctietoxrsche effecten het ge"'ocligc
eifect te zijn. Schaclc aiur de voortplanting
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doet zrch bii deze stoffen bij de laagste

blootstelling voor. Veel stoffen zijn niet of
onvoldoencle onderzocht. Risico's voor
voortplanting er-r nageslacht door chemische
stoffèn blijkt dan dus een groot en onder-
schat probleem te zijn.
Vanwege deze problemen brj het beoordelen
van de risico's zijn er de afgelopen i:rren en-
kele nieuwe instrumenten ontwikkeld. Be-

halve een nieuwe beoordelingssystematiek
voor de Werkgroep v2rn Deskr-rncligen, zijn er
ook instrumenten ontwikkeld voor het op-
ste[len van beclrijfsnormen door arbocles-
kundigen bij bedrijven of door arbodien-
sten. Ze zijn beschreven in cle publicaties S

l.lB- I en S l.l8-2 v.tn het nrinisterie ven

SZV en in het proefschrift van Stiikel. In de-
zelfde bronnen is ook een uitgebreidere liist
van stoffen uret rnogelijke effecten op de re-
productiefunctie opgenomen.

Voor reproductietoxische stoffen gelden
aanvullende wetteli jke voorschriften, bo-
venop cle al geldencle algenlene regels voor
het werken met toxische stoffen. Van het
v«iórkomen van reproductietoxische stoffen
in een bedrijf moet eerl uitgebreide registra-
tie bijgehouden worden, net als voor kan-
kerverwekkende stoffen. Bovendien moeten
er op grond van cle Wet rnilieugevaarliike
stoffen waarschuwingszinnen c.c1, R-zinnetr
op cle verp:rkking van reprocluctietoxische
stoffen of prepaÍaten met meer dan 0,1
gew.7u van deze stoffen. Tabel 3 bevat de
verschillende R-zinnen clie duiden op moge-
lijke gezondheidsrisico's voor voortplanting
en nageshcht.
De Europcse Unie (F.U) ltanteert criterir
voor de indeling en etikettering van stofÍeu
als reprotoxisch (paragraaf 2.4). Het minis-
terie van SZ\yr' heeft een lijst opgesteld varr
stoffen die een gezondheidsrisico betekenen
voor de voortplanting. Voor het grootste
deel is deze lijst overgenomen van de stan-
d:rardincleling van stoffen cloor de EU, maar
het ministerie van SZW hee ft enkele stoffen
aan cle EU-lilst toegevoegcl. In tabel 4 is de
lijst weergegeven.
Het is een niet-limitatieve lijst: stofter-r die
niet op de lijst staan nraar wel aan de incle-
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Tabel 3. R-zinnen u/adrnlee reprotoxische stoffen en preparaten moetell worden gekenmerkt

R60 'Kan de vruchtbaarheid schaden' (cat. 1 en 2 reproductietoxisch)
R61 'Kan het ongeboren kind schaden' (cat. 1 en 2 tèratogeen)
R62 'Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid (cat. 3 reproductietoxisch)
R63 'Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind'(cat,3 teratogeen)
R64 'Kan schadelijk zijnvia de borstvoeding'
R46 'Kan erfelijke genetische schade veroorzaken' (cat. 1 en 2 murageen)'

lingscriteria van de EU voldoen, moeten ook men en van een eriket met één van de rele-
in het uitgebreide register worden opgeno- vante R-zinnen worden voorzien.

Tabel 4. Registratieplichtige uoortplantingsschadende stoffen (R 60 en R 61)

Stofnaam (lAS-nummer

benzoIa]pyreen
binapacryl (iso)
dimethylformamide
dinoseb-zouten en -esters
dinoseb
dinoterb-zouten en -esters
dinoterb
ethy[eenthioureu m
2-ethoxyethanol
2 -eth oxyethy I acetaa t
2-ethylhexyl-3,5-bis ( 1,1 -dimethylethyl )-
4-h ydroxyfenylmethylth ioacetaat
alle loodverhindingen
2-methoxyetha nol
2 -met h oxycthyl aceta at
methyl azoxymethylacetaat
nitrofen
tetracarbonylni kkel
warfarin
En alle andere stoffen die door de fabrikant of leuerancier zijn aangemerkt als schadelijk
uoor de uoortplanting!

50-32-8
485-31,-4
68-12-Z

88-8.5-7
_

1420-07-1
96-45-7
1 1 0-80-5
1l 1-1.5-9

80387-97-9

t09-86-4
tl0-49-6
592-62-1
1836-7 s-s
13463-39-3
81,-81-2

Ook blootstelling aan mutagene stoffen
hor-rdt een risíco ir-r voor de voortplanting.
Het nrinisterie van SZ'W heeft een lijst van
mutagene stoffen gemaakt op grond van de
ct'iteriir virn dc EU. Dezc is weergegeven rn
tabel .5.

Alle stoffen staan ook op de lijst van kanker-
verwekkende stoffen. Op dit mornent gelden
dairrorn voor alle mutagene stoffen cle regels
voor werken met kankerverwekkende stof-
fen uit hoofdstuk 4.2 van het Arbobesluit.
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Op lood en loodverbindingen zijn al langer
specifieke wettelijke rcgelingen van kracht,
onder andere vanwege de schadelijkheid
voor vruchtbaarheid en nageslacht. Het Ar-
bobesluit kent een verbod om zwirngere of
zogende vrouwen werk te laten doen waarin
ze kunnen blootstaln aran lood. Deze en an-
dere regels voor het werken met lood en
loodverbindingen zijn uitgewerkt in P 170-1
en P 170-2.
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Stofnaam CAS-nummer

aziridine/etyleen im i ne
acrylarnide
trenzol al pyrcen
1,2-dibroom-3-chkrropropaan
diethylsulfaat
ethylecnoxicie
hexametl-rylfosforzuurtri:r m i cle

methylacrylamidernethoxyacetaat
mcthylacrylamideglycolaat

Is1-56-4
79-06-1
.50-32-8
96-12-8
64-67-5
7 5-21-8
680-31-9
77402-03-0
77402-05-2
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- Zwangerschap en arbeid, Arbo-Inforrna-

tieblad 12, Arbeidsinspectie, oktober
1997.

- Reprotox-achtergronddocument,
Arbeidsinspectie, S 138-l.

- Een reprott)x instrument, Arbeidsinspec-
tie, S 138-2.

- Beleiclsnota reprotoxische stoffen, minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
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- Registr:rtie van stoffen die de voortplan-
ting kurtnen schrclerr. nrirlisterie van

Socrale Zaken en Werkgelegenheid, luni
199 5.

- Stijkel, A., On nranaging reproductive
risks of occupational exposure t<> chemi-
cals, Coronel Laboratorium, Universiteit
van Arrrsterdam, 1995.

2.3.5 Organisch Psycho Syndroom
(oPS)

In Nederland komen zo'n h,'rlf miljoen men-
sen door hun beroep in aanraking met orga-
nische oplosmiddelen. Veel van deze oplos-
middelen hebben MAC-waarden. Deze
grenswirarclen zijrr goede instrumenten ()m

gezonde arbeidsotnstancligheden voor de
werkrremers te bcwcrkstcl ligerr.
Toch worden de laatste jaren steecls meer
ziektegevallen gemeld (zo'r'r 100 à 200 per
jirar ir-r Nederl:rncl), waarvan bepaalde ge-

zondheidsklachten in verband worden ge-

bracht met blootstelling aan organische op-
losmiddelen. Met name bii autospuiters valt
het aar-rtal ziektegevallen op. Vrorbcelderr
van de kltrchten zijn: vernrinclerde aandacht,
slechr kunnen onthouden, niet rneer logisch
k unnerr denken. hewusrzi jnsverstoring,
slecht krrrrnen rekenert, walntetniltg,ssto,r-
nissen, niet meer kunnen safilenvatten,
oriéntatiestoornissen. Allen vallen ze onder
óén gemeensch,rppelijke nocmer: verwarc{-
heid.
De laatste tijd is cluidetiik geworden dat
blootstelling aan orgrnische oplosmitldelerr
ook bij lagere concentraties dan de MAC-
waarde kan leiden tot organisch psycho syn-
droom, ofwel OPS. OPS is een verzatnel-
naanl voor een aantal psychische aand<>e-

ningen met bovengenoemde symptomen,
waarbij het centraal zenuwstelsel verstoorcl
is. De verschilnselen worden veroorzaakt
doordat de hersenen niet meer goed functi<>-
neren.
Het is rnoeilijk om een beeld te krijgen van
de omvang van het probleem in Nederlanc{,
ook omdat de ziekte niet als beroepsziekte
wordt erkencl. In Denemarken (waar OPS

wel op de lijst van beroepsziekten voor-
k<rrnt) kregerr tussen 1976 en 1992 circa
4.-500 werknemers vanwege hun oplosmid-
delziekte een uitkering wegens arbeidsonge-
schiktheid. De Nederl:rndse beroepsbevol-
king is nrim tweenraal groter dan cle Deense.
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Acuut OPS
Acuut OPS kan optreden bij een korte bloot-
stcllirrg aan orgarrisclre opk>smiddelen, bij-
voorbeeld tildcns het schilderen mct een ()p-
losrniddelhoudende verf in een slecht geven-
tileerde ruintte. Een zweverig gevoel, trans-
pireren, cluizeligheid, hoofdpijn,
slaperigheid en misselijkheid kur.rnen dan
voorkomcn. De syr.r-rptomen zijn het gevolg
van een verminderde hersenfr,rnctie: de her-
sencellen raken vercloofd. Bij grote hoeveel-
heclen ingeaclenrd oplosmiddel kan zelfs be-
wusteloosl.reid optreden. Bij dergelilke kort-
clurende blootstcllingen zijn de verschijrrse-
len van tijclelijke aard. Ze verdwijnen na
t'nige tijd irr.le frisse ltrcht.

Chrtnisch OPS
Het verdwijnen van de sympt()men dulrrt
Ianger naarmate cle penode van blootstel-
ling langer di-rurt. Het kan dan wel een
weekend duren voordat de synrptomen ver-
dwenen zijn. In zr>'n geval is er sprake van
een lichte vornr van OPS.
Bij bliyvende blootstelling kunnen de scha-
delijke effecten geleideli j k ernstiger worden.
N:rast dc verschijnselen van acuut OPS
wordt het korte termijn geheugen slechter
en korlen stemrningswisselingen voor. Er
kunnen zelfs veranderingen in de persoorr-
Iijkheid optreden. De symptomen verdwij-
nen in de weekeinden of in vakanties vaak
niet. L-r dit stadium kan herstel nog optre-
den, nraar er kan ook sprirke zijn van blij-
vende hersenschade.
OPS kan, als bkrotstelling over een nóg lan-
gere periode heeft plaatsgevonden, blijvende
schade opleveren waarbij geen (volledig)
herstel meer mogelijk is. De verschijnselen
lijken op de hiervoor beschreven verschijn-
seleu, maar in versterkte vorm. Geheugen-
sto()rnissen treden op, evenals afwijkingen
in het logisch denken en moeite hebben met
het trekken van conclusies. Bijna altijd is de
persoonlijkheid veranderd. Een ernstige
vornt van OPS verto<lnt veel overeenkon.r-
sten met sommige vormen van deraentie.

Opbsmiddclen
Vrorbeelden van organische oplosrniddelen
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zijn in onderstaande tabel terug te vinden.
Al deze oplosmiddelen kunnen leiden tot
OPS wanneer de maatregelen our blootstel-
ling te venrrinderen of te vernrijden onvol-
doer-rde zi jn. De arbeidshygiönisclre strategie
beveelt dan aan op zoek te gaan nairr alter-
natieve, minder sch:rdeli jke vervirngingsrnid-
delen. Voorbeelden hiervan zijn watergedra-
gen verven, schoonmaakmiddelen op basis
van plantaardige oliën urls alternatief irr de
clrukkersbranche, all<alische schoonmarrk-
midclelen voor metaalproducten en drukink-
ten op waterb:rsis.

Bcleid
Per 1 januari 2()00 trcedt dc wijziging van de
arboregeling betreffende werkzaamheder.r
met vluchtige organische stoffen (VOS) in
werking. Ook de wijziging van het Arbobe-
sluit zal dan van kracht worderr. Met deze
wijziging wordt aan het Arbobesluit, hoofd-
stuk 4, een afdeling toegevoegd: afdeling 6A
Vluchtige organische stoffen. Hierin worclt
gesteld dat bij nader te omschrijven werk-
zaaml.reden het gevaar van blootstelling v,rn
werknemers aan vluchtige organiscl-re stof-
fen zoveel mogelijk wr>rdt voorkonren cloor
vluchtige organische stoffen te vervangen
door onschadelijke of rninder schadelijke
stoffen, of door producten die vluchtige or-
ganische stoffen bevatten te vervangen door
andere producten. Dit wordt in cle regeling
verder als volgt uitgewerkt:
- Voor het lijmen van bekleding op vloe-

ren, trappen, wanden of plafonds geldt
dat producten vervangen moeten worder.r
als zij meer dan 5 gran-r VOS per kilo pro-
duct bevatten.

- Vror het aanbrer-rgen van verf, lak, beits,
vernis of vulmiddel op bestanden van en
bekleding van vloeren geldt dat produc-
ten vervzlngen moeten worden als zij
meer dan 60 gram VOS per kilo product
bevatten.

- Voor het iranbrengen van overige vcrf-
producten geldt voor watergedragen, uit-
sluitend nret water te verdunnen.
producten d:rt zij vcrvangen moeten wor-
den als zij meer dan 100 grar-n VOS per
liter product bevatten.
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Tabal 6. Lijst uan oplosmiddelen die OPS kunnen ueroorzdken (niet uitputtend!)
l,:l:lrl i irlral::] ar:.tL:

....tl, iI ..1;r:
:.llir'lili:.rri§i:ti .::. . 

:::.,
lial:r i lali:il::i rrrailr

(iechkrlceldc oPlosrnirlrlcltn nict gechIorcerrlc oplosrrricldelcn

I, I clichloorcthccn
I, l, I -trichloorethir.tn
l, l, I -triclrlooretlrt'cn ('tri')
I, 1.2.1-trtraehlootethrrrttt
[ .2-cl i ch I oo rctl'r a rrn

clichloornrcthart n

chlorofornr ( triuhloortttctltarttr)
nrcrll)'IcirIori(lc (rnorrochIoorn.rcthaan )

tctrrrrhl()()rcthccn ('per')
tctraclrl()()nnetlrrrir n ('tetra' )

virrvlchlolitle ( tnortocltlrlorcthcctr )

elcoholcrr
alilehyclcn
benzecn
cLlnreen (iso-prt:pvlbcnzecn)
cl,clolrcra,rrt
cstcrs
ethrtrtoI
cth ers
et h -v Iircc tirir t
r't lrr llrertz, t tt

n - her,t,t rt

2-hcra rron
h0ptilalr
nlethànol
nreth rI-n-butylkct()n
s t),rccn
tcrP('ntin:r (thinnct rvhite sPirit)
tolucett
t ri -o-crcsy I ios fa a r
xylccn
zrv a l cl kooI stof

In een later stadium zal de wetgeving wor-
den uitgebreid met risicovolle werkzaarnhe-
den in cle autoschadeherstelbrirnche en de
grafische indr-rstrie.

Litcrntuur
- Voorpuhlicatie regelgeving ten alnzien

van vluchtige organische stoffen (bevat
ontwerpbeslr.rit en ontwerpregeling),
Staatscourant, nr. 7 5, 1998.

- Organisch Psychosyndroorn cloor oplos-
rniddelen?: een prot<>col v<>or de diagnos-
tiek, Arbeidsinspectie, S 186.

- Gezondheidsrisico's voor tapijtliimers:
onderzoek naar de effecten op het zenuw-
stelsel en het voorkonren van h.lndec-
zeem ten gevolge varr heroepsmatige
verwerking van tapi jtli jmen, Arbeiclsin-
spectie, S 169.

Effecten van expositie aan organische
oplosmiddelen op het centrale zenuwstel-
sel bij huisschilders, Arbeidsinspectie, S

1,57 .

Chronische effecten tengevolge van
blootstelling aan organische oplosmidde-
len: literatuur<>nderzoek na:rr de effecten
virn blootstelling aan organische opÍos-
middelen op het centrale zenLlwstelsel,
Arbeidsinspectie, S 29 -2.
Bus, J.,.fe hersens op het nachtkastie: een

brochure over hersenschade door het
werken met organische oplosn-ridclelen,
FNV-pers, 1994.
Advies Preventie Organisch Psychosyn-
droom, SER Commissie Arbeidsomstan-
digheden,97l33,1997.
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2.4 chenrische factoren

2.4 Gevaarsaanduidingen
2.4.1 Gevaarsaanduidingen op de

gebrui ksverpakking

De gevaarlijke eigenschappen van een ge-
vaarlijke stof of preparaat ffloeten door een
etiket of opdruk op de rechtstreekse verpak-

kir.rg (fles, blik, vat) staan. Deze wettelijke
verplichting vloeit voort r-rit een aantal E,LI'

richtlijnen (kader). Door deze richtlijnen is

c{e wijze virn etikettering in alle lanclen van
de Europese Unie gelijk.

Belangrijkste EU -richtlijnen ouer ctikettering
- Richtlijn 67l548|EF.G (EU-publicatieblad nr. 196 d.d. 16108167): Enkelvoudige stoffcn

hehalve een arntal uitzonderingen. Op deze richtlijrr zijn wijzigingen en airnplssingcn
aangebracht. De laatste (zevende) wijziging heeft plaatsgevonden door rniddcl van
Richtlijn 92l321EEG (EU-publicatieblad L154 d.d. OS106192). Inmicldels zijn er 2.3 aan-
passingen ('azrn de vooruitgang van de techniek') verschenen.

- Richtlijn 78/63lIEF.G (EU-publicatieblad L 206 tl.d.29/07178): Bestrijclingsnridclelen.
lngrijpencl gewilzigcl bii Richtlijn 84/29llEEG (EU-publicatiehlacl L 144 cl.d.
30/0-5/84).

- Richtlijn 881379/EEG (EU-publicatieblad L 1U7 d.d. 16/07188) en a:rnpassingen: Deze
Algemene Prepar.rten Richtlijn geldt voor alle gevaarlijke preparaten behalve ecn :rLlntill

!ïroepen viln preparirten. Er zijn inmiddels vier a:rnpirssingen verschcnen.

De Nederlandse wet- en regelgeving over eti-
kettering ornvat:
- De Wet milieugevaarlijke stoffen (\íMS)

+ wijzigingen (Stb. I 985, 639;1994,320;
191)4, 424; 1994, 425; 1 994, -5.11 en
1994.782).

- Het Besluit verpakking en aanduiding
rnilieugevaarlijke stoffen en preparaten +
wijzigingen (Stb. 1 9U7, 516 1991, 534;
1994,287 en 1994,515).

- Naclere regels verp:rkking en aanduiding
nrilicugevaarlijke stoffen en preparaten +
wijzigingen (Stcrt. 1 988, 30; 1 991, 21.5
en l9L)4,172).

Deze wetteli;ke regelingen hebben betrek-
king op de etiketterir-rg van alle gevaarlijke
stoffen en preparaten op een paar uitzonde-
ringen na (gerreesrni.ldelen, c()smeticJ. lnu-
nitie en spnngstoffen, afvalstoffen en nog
een paar productgroepen).
Al deze stoffen en preparaten moeten als ze
in de handel komen ('aan een :rnder ter be-
schikking stellcn of invoeren'), de volgende
gegevens op de gebrr.riksverpakking hebben
stàan:
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- de chen'rische naam of namen;

- na:rm, adres en telefoonnummer van pro-
.ltrcent. inrp()rte[rr of leverencieE

- het algemene gevaaL c.c1. de algernene
gevaren, in woorcl en symbo<>l;

- de bijzondere gevàren (R-zinnen);

- cle veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen);

- het EU-nurnmer (EINECS- of ELINCIS-
nummer);

- de vermelding 'EU-etikettering' wanneer
Iret een door cle EU geclassificeercle stof
(clus voorkomencl irr Anner-1) betreti.

De titels v:rn de wet, het besluit en de naclere
regels suggereren iets anders, nraar het gaat
bij de verplichting tot etikettering van srof-
fen en/oi prep:lraten niet specifiek om stof-
fen en preparaten die scl'radelijk zijn voor
het n'rilieu. De etiketteringsplicht betreft op
de eerste plaats st«rffen wàaraan veiligheicls-
en gezondheidsaspecten verbonden zijn (ex-
plosiviteit, hrandbaarheicl, giftigheid, bii-
tend voor ogen/huid enzovoorts). Ofeen en-
kelvoudige stof gevaarlijk is cn etiketterings-
plichtig is, moet worden nagegaan cloor be-
st:.rancle gegevens te toetsen airn cle criteria in



bijlage VI van Richtlijn 671548/EEC. De
meest recente bijlage VI is te vinden in EU-
publicatieblacl Ll10A d.d. 4 ntei 1993.
Om een preparaat te kunnen toetsen aan de

criteria moeten de fysisch-chemische eigen-
schappen proefondervindelijk ziin vastge-
steld. De toxicologische r()etsinB m()et
plaatsvinden volgens de rekenregels uit de
billage van de Nadere regels verpakking er-r

aanduiding milieugevaarlijke stoffen en pre-
paraten (zie Stcrt. 1991,21,5). Als echter
toxicologische gegevens over het preparaat
zelf bc'kend zijn, dar-r is toetsing daarvan aan
de criteria geboden.
Als is uitgezocht of een stof of preparaat ge-
vaarlijk is, worden de aanduidir-rgen (bena-
ming gevaar, gevaarssymbo<;I, R- en S-zir-r-

nen) vastgesteld. Ook hiervoor moet biilage
Vl worden geriradpleegd.
Voor een groot aant:rl enkelvoudige stoffen
is toetsing niet meer nodig, omdat dit al op
EU-niveau is gedaan. De wijze van etikette-
ring is daarrnee vastgelegd. Dit zijn de An-
nex-1 stoffen. De meest recente bijlage I is
gepubliceerd in EU-blad L 25tlA (16 okto-
ber 199.3) plus aanvullingen daarop, L 13
(l3 fanuari 1994),L 381 (19 clecenrber
1994), L 248 130 september 1996) en L j43
(.5 december 

.l 
997).

Op alle stoffen en preparaten die volgens de

'Vet milieugevaarlijke stoffen etiketterings-
plichtig zijn moeten de voorgeschreven aan-
duidingen aanwezig zijn en goed leesbaar
blijven (art. 4.1.-l van het Arbobesluit). Bo-
vendien schrilft dit artikel voor dat ook an-
dere stoffen en preparaten die gevaar op
kunnen leveren voor de veiligheid of de ge-

zondheid van werknemers geëtiketteerd
moeten worden.
Er zijrr stoÍfen of preparaten die in één of
meer van de gevaarscategorieën van de \X/et

milieugevaarlijke stoffen vallen, nraar die
volgens diezelfde wet van de etiketterings-
plicht zijn uitgezonderd. ftch rnoeten de
verpakkingen dan worden voorzieu van de
nílam virn de gev;rarlijkc st()f(fen)en cen
aanduicling virn het gevailr of cle gevaren.
Deze laatste verplichting geldt r-riet voor pro-

gevaarsa andu i dingen 2.4.1

ducten die (alleen) in de categorie milieuge-
vaarlijk vallen.
De gevaarscategorieën zi in:
a. ontplofbaar;
b. oxrderend;
c. zeer licht ontvlambaar;
d. licht ontvlambaarl
e. ontvlambaar;
f. zeer vergiftig;
g. vergiftig;
h. schadelijk;
i. bijtend;
j. irriterend;
k. sensibiliserend;
l. kankerverwekkend;
m. mutageen;
n. voor de voortpl:rnting vergiftig;
o. milieugevaarlijk.

Bij de categorieën a t/m j en o m«ret de naam
van de categorie (de benaming van het ge-

vaar) op het etiket verrneld staan. De catego-
rieën I, m en n krijgen, afhankelijk van de
mate van schadeliikheid, een van de symbo-
len 'schadeljk'of'vergiftig'. Aan de catego-
rie sensibiliserend wordt een van de symbo-
len'schadelijk' of irriterend' toegekend.
Er zijn in totaal zeven symbolen. Niet alle
gevaarscategorieën hebben dus een eigen
symbool. Ook is er één categorie zonder
symbool: 'ontvlamb:rar'. Wanneer een pro-
duct in meerdere gevaarscategorieën wordt
ingedeeld, dan behoeven overigens niet al-
tiid alle bijbehorende symbolen te worden
vernreld. Op het etiket moeten voorts de R-
en S-zinnen worden vermeld.
Alle genoemde aanduiclingen moeten in het
Nederlands worden afgedrukt. Dit geldt
overigens niet voor laboratoriumchemicali-
een in verpakkingen van niet meer dan één

liter. Bij deze groep is het toegestaan dat de
aanduidingen in het Frans, Duits of Engels
zijn gesteld. Voorts kan van deze verplich-
ting door middel van een mir-rrsteriële rege-
ling worden afgeweken, bijvoorbeeld voor
stoffen dre bedoeld zijn voor export. Voor
de afmetingen van het etiket gelden de vol-
gende voorschriften:

":§.'t';:ia.lrri.l§

,i;;',,.ir,at l::§ll
-a

tLl:lr:::-::i:ir:,;t,:rt,l

107



2.4.1 chemische factoren

nominaal uolume
minder dan 3 liter
3 tot 50 liter
50 tot 500 liter
meer dan 500 liter

minimum afmetingen
52x74mn

74 x 105 mm
105 x 148 mm
148 x 210 mm

Het symbool moet minstens een tiende deel
van het etiket heslaan, met een minimum

van één vierkante centimeter. De kleur van
de aÍbeelding moet zwart zijn, die van de on-
dergrond oranje-geel. Een voorbeeld van
een afleveringsetiket is te zien aan het eind
van deze paragraaÍ. Alleen de aanduidingen
die er naast vermeld staan horen bij het eti-
ket.

F+

F

ES: Explosivo
DA: Eksplosiv
DE: Explosionsgefàhrlich
EL: Ercpqrctrr<ó
EN: Explosive
FR: Explosif
Iï Explosivo
NL: Ontplofbaar
PT: Explosivo

ES: Comburente
DA: Brandnarende
DE: Brandförden-rd
EL: O(eröonró
EN: Oxidizing
FR: Comburant
Iï Comhurente
NL: Oxiderend
PT: Comburente

ES: Extremamente inflamable
DA: Yderst brandfarlig
DE: Hochentzi.indlich
EL: E(orpetr«reÍpÀerto
EN: Extremely flammable
FR: Extrömementinflammable
IT: Estremamenteinfiammabile
NL: Zeer licht ontvlarnbaar
PT: Extremamente inflamàvel

ES: Fàcilmente inflamable
DA: Meget brandfarlig
DE: Leichtentziindlich
EL: floÀÍ eÉgÀerto
EN: Highly flammable
FR: Facilement inflammable
IT: Facilmenteinfiammabile
NL: Licht ontvlambaar
Pï Fícilmenteinflamóvel
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gevaarsaanduidingen

T+
ES: Muy tóxico
DA: Meget giftig
DE: Sehr giftig
EL: IIoÀó to(rró
EN: Very toxic
FR: Très toxique
Iï Molto tossico
NL: Zeer vergiftig
PT: Muito tóxico

ES: Tóxico
DA: Giftig
DE: Giftig
EL: Tolmó
EN: Toxic
FR: Toxique
m Tossico
NL: Vergiftig
PT: Tóxico

ES: Corrosivo
DA: ,Etsende
DE: Àtzend
EL: Ato,pprrrtrró
EN: Corrosive
FR: Corrosif
Iï Corrosivo(
NL: Bijtend
PT: Corrosivo

ES: Nocivo
DA: Sundhedsskadelig
DE: Mindergiftig
EL: ErtpÀcxpég
EN: Harmful
FR: Nocif
Iï Nocivo
NL: Schadeliik
PT: Nocivo
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2.4.1 chemische factoren

ES: Irritante
DA: Lokalirriterende
DE: Reizend
EL: Epeoronrcó
EN: Irritant
FR: Irritant
IT: Irritante
NL: Irriterend
[' Irritante

ES: Peligroso para el medio ambiente
DA: Miljofarlig
DE: Umweltgefàhrlich
EL: Enrrívöuvo yrcxÍo r€p160ÀÀov
EN: Dangerous for the environment
FR: Dangereux pour I'environnement
Iï Pericoloso per I'ambiente
NL: Milieugevaarlijk
Pï Perigoso para o ambiente

Voorbeeld udn een geuarenetiket (afleueringsetiket) uolgens de Nadere regels uerpakking en
aanuiding milieugeuaarlijke stoffen (codes buiten bet kader maken geen deel uit uan bet
etiket)

F-T

R11

R 23t24/2s

s45

s16
s27

m
Licht ontulambaar

Vergiftig bij inademing, opname door de
mond en aanraking met de huid.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrek-
ken.
In geval van ongeval of indien men zich on-
wel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk, hem dit etiket tonen).

ACETONITRIL

Chemico b.u.
Monomeerweg
Zoutkamp
Nederland
Tel- nr-

200-835-2
'EG-etikettering'

Vergiftig



2.4.2 Gevaarsaanduidingenbii
transport

2.4.2.1 De basis-54euaarsaanduidingenuan
de Verenigde Naties (aanheuelin-
gen)

Bij trirnsport van gevaarlijke stoffen bevelen
de Verenigde Naties het gebruik aan virn een

ruitvorrnig etiket om de gevaarseigenschap-
pen nree aan te duiden. Voor de afzonderlij-
ke gevaarssymbolen van de verschillende ge-

varenklilssen en divisies bestaat ook een

Basisetikettett L,olgens de VN
Klasse '1 : Ontplofbare stoffen of artikelen

gevirarsaa ndu i díngen 2.4.2

VN-aanbeveling. Deze VN-gevaarsetiketten
worden afgebeeld op de volgende pagina's.
In de internationale zeescheepvaart ([MDG-
code) en luchtvaart (ICAO-TI) zijn de aan-
bevolen etiketten al geruime tiid volledig op-
genomen in de voorscl-rriften. Het interna-
tionale vervoer over de weg, per spoor en
per binnenvaartuig hanteert deze etiketten
eveneens) zij het niet integraal. Verder stond
een aantal symbolen model voor de etiket-
ten die, op grond van richtlijnen in de lan-
den van de EU, rnoeten w<>rden aangehracht
op gebrr.riksverpakkingen.

Diuisies 1.1,1.2 en 1.3

Diuisie 1.4 Dit,isie

("" Plaats voor vermelding van drvisie en

(" " 
o Plaats voor vermelding letter van de

1.5 Diuisie

letter van de samenladingsgroep)
samenladingsgroep )

1.6
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2.4.2 chernrsche factoren

Klasse 2: Gassert

Diuisie 2.1
Brattdbttar gas
(auart of utit op rood

Klasse .J: Brdndbare ulocistoffen

(zuart <'tf wit o1t rood)

Klasse 4:

Diuisie 4.1
Brtrntlbare uaste stoffen

Diuisie 2.2 Diuisie 2.3
Niet brdndbaar, niet toxisch gas Ciftig gds
(zwart of uit op groen)

Diuisie 4.2
Adn broci of zelfontbranding
onderheuiga stoffen

Diuisie 4.-l
Str;ffen die in ctdnra-
king ntet utater
brttndbarc grtssan

.tfgcueil (zLuart of nit
op blauut)
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gevaa rsaandui dingen 2.4.2

Klasse 5

Diuisie 5.1
axiderende stoffen

Klasse 6:

Diuisie 6.1
Vergiftige stoffen

Klssse 7: Radioactief rnateriaal

Diuisie 5.2
Organische peroxiden

Diuisie 6.2
Geuaar uoar besmetÍing oqleue-
rmde stoffm
Op de onderste belft kan 'Bcsmet-
telij k'materiaal' en' Waarschuw ia
geual uan beschad.iging of lekkage
anrniddellii k de uolksgezandb eids-
autoriteitek' uermeld ziin

Categorie I Categorie ll Categorie III
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2,4.2 chemische firctoren

Klasse 8: Bijtende stoffen Klasse 9: Diuerse geuddrliike stoffen en uo()rtuerpefi

Literatuur
- Recommendations on the transport of

dangerous goods, 8th edition, Unired
Nations New York, 1993.

2.4.2.2 Ccuoarsctiketten hij hct trdnsport
ua n gcuaorl i j kc sto ffcn

In de transportsector is het voorgeschreven
om gevaarlijke stoffen zodanig te etiketteren
dat de diverse direct betrokkenen - maar
ook hulpverleningsinstanties en het publiek
- «rp de hoogte (kr-rnnen) zijn van eventuele
gevaren. On-rdat goederenvervoer vaak de
landrg,renzen overschrijdt, is in internario-
naal verband gestreefcl naar uniforme voor-
schriften, ook inzake de kenmerking. Hier-
toe zijr-r diverse verdragen gesloten.
In het overzicht op de volgende pagina wor-
den deze voor de verschillende vormen van
transport opgesomd. Het schema is aange-
vulcl met de Nederlandse wet- en regelgeving
waarin de desbetreffende verdragen in ver-
taling zijn opgenomen. Ook is atrngegeven
waar de officiële etiketten te vinden zijn.
Voor elke transportvonll heeft de VN-inde-
ling in gevrrarsklassen en divisies n-ret de
daarbij behorende etiketten (zie paragraaf
2.4.2.1) als basis gecliend. Op details be-
staan echter verschillen, zodat voor de juiste
kenn.rerking altijd de desbetreffende speci-
fieke regelgeving geraadpleegd moet wor-
den.

Vcrwter in tanks
Vror bulkvervoer in tanks van meer dan
3.000 liter is dikwijls nog een extra kenmer-
king voorgeschreven. te weren een oranjc

t14

bord met daarop (boven) het gevaarsidenti-
ficatienummer en (beneden) het stofidentifi-
catienummer. De verplichting tot het voeren
van zo'n bord op de buitenkant van de tarrk
geldt voor stoffen die vermeld worden in
Aanhangsel 85 van het VLG/ADR bij weg-
vervoer of in Aanhangsel VIII van het
VSG/RID in geval van vervoer per spoor.
Het gevaarsidentificatienummer bestaat uit
twee of drie cijfers (eventueel voorafgegaan
door een X), het stofidentificatienummer
bestaat uit vier cijfers. In onderstaand voor-
beeld ziln ook de voorgeschreven maten
aangegeven:

E

Met het stofidentificatienummer wordt
exact de identiteit aangegeven. De B5-lijst
geefr daarbij uitsl-ritsel om welke stof het
gaat. In cle regel zijn het clezelfde nLrrlrrers
als door de Verenigde Naties in de Recom-
mendatiorls zijn aanbevolen, maar ook hier
kunnen zich verschillen voordoen. In boven-
staand voorbeeld betreft I Otl8 de stof :rce-
taal.
Het gevaarsidentificatienummer bestaat uit
twee of drie cijfers, waarvan het eerste cijfer
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het primaire gevaar aangeeft. Het tweede en

derde cijfer geven biikomende gevaren aan.
De cijfers geven ir.r het algetleen de volgende
gevaren axn:
1. vrijkornen van gas als gevolg van druk of

van een chentische reactier
2. brar-rdbaarheid van vloeistoffen (darn-

pen) en gassen, <>f voor zelfopwirrming
vatbaÍe vloeistoÍ;

-i. brandbare vaste stoffen, oÍ voor zelfop-
warming vatbare vaste stof;

4. oxiderende (de verbranding bevorde-
rende) werking;

5. giftigheicl of besmettingsgevaar;
6. radioactiviteit;
7. bijtende werking;
8. eerste cijfer milieugevaarliikc stof;

diverse gevaren; tweede of derde cijfer:
gevailr voor een spontane heftige reactie;

0. een bijkomend gevaar.
'Wanneer twee cijfers achter elkaar hetzelfde
zijn, betekent dat een versterkirrg van het ge-

vaar. In het hiervoor getoonde bord bete-

kent 33 een zeer brandhare vkreistof, terwiil
rnet 30 een (gewoon) branclbare vloeistof
wordt aangeduid. In het alget.ueen galat het
in het eerste gevirl om stoffen met een vlanr-
punt lager dan 23 'C, en hebben de stoffen
met de aarlduiding 30 een vlrtmpunt tussen

23 en 100 "C. Sommige ciifercornbinaties
hebben een bijzondere lretekcnis, [rijvoor-
beeld .539 (brandbaar organisch pcroxide).
Verder kan het gev:rarsidentificatienummer
vooraf worclen gegaan d(x)r de letter X. Dit
beteker-rt dat de stof op gevaarliike wijze rnet
water reilgeert en dat 1:as nil tocstelnlllinÍl
var-r deskuncligen wate r gebruikt mag wor-
den.

Met de hiervoor vernrelde regels kan Iru in
principe elk gevaarsidentificatienumnter ge-

lezen worden. Ter vergroting van het rr-rzicht

ón or.nd:rt er een aantal nunlmers lnet eeÍ]

speciale betekenis is, volgt hieronder eett

(beperkt) aantal vot>rbeelden:

22 sterk gekoeld girs

223 stcrk gekoeld brandbaar gas

266 zecr giftig girs

286 bijtend gitlig gas

gev:rarsaandu i dhgen 2.4.2

t ,., voor zelfontbranding vatbare vloei-
stof

39 brandbare vloeistof die hevige spon-
tane reacties kan geven

X423 brandbare vaste stof die op gevaar-
lijke wijze met water reageert waar-
bij brandbaar gas vrijkonrt

44 brandbare vaste stof in gesmolten
toestand (verhoogde temperatuur)

663 zeer giftige brandbare stof
723 radioactief brandbaar gas

80 bijtende of zwak bijtende stof
tiS sterk bijtende stof
886 sterk bijtende giftige stof
90 milieLrgevaarlijkestof;diverse

gevaarlijke stofferr

2.4.2.3 Toe zicht

Op grond van de Wet gevaarlijke stoffen is

onderscheid gemaakt in het toezicht op de

wettelijke bepalingen (instanties die de nale-
ving controleren van de bepalingen bij of
krachtens de §ígs gegeven regelen en voor-
schriften) en het opsporen van bij de Wgs
strafbaar gestelde feiten.
De navolgende instanÍies hebben lreide ta-
ken: Arbeidsinspectie, Ri jks(hoofd )contro-
leurs virn de Rijksverl<eersirrspectie, Haven-
irrspcctre, L-rspectie Gezondheidsbescher-
n-ring (voorheen Keuringsdicnst van §7aren),
Regionale Inspectie van Volksgezondheid en

Milieu en Ambtenaren cler lnvoerrechtetr ett

Accijnzen.

f)airrnàast hebbcn politie- en ; ustitiefunctio-
narissen, waterschouten en ambtenaren van
de L'rspectie voor Brandweerwezen opspo-
ringstaken. De liratstgenoemden hebben
slechts een beperkte bevoegclheid, hoofdzir-
keliik met betrekking tot de vordering docu-
menten te kunnen inzten.

Voctr meer gedctaillecrde informatic:
- lnternational Maritinre Dangerous

G«rods Code (IMDG-Code), consoli-
datecl edition IMO, [.ondon, 1994.

- Vervoer Gevaarlijke Stoffen (weg, spoor,
binnenvaart), losbladig handboek
(4 delen), SDU Uitgeverij, Den Haag.
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2.4.2 chemische factoren

Vcrvoer

§í.g

Spoorweg

Binnen-
$rirteren

Zee

Lucht

Internationaal
verdrag

Nederlandse
(ra:rm)wet en uit-
voerinssbesluit

Wct.gevaarliike
stoffen +

Reglement
gevaarlijke
stoffen

\Vet gevaarlijke
stoffen +
Reglement
gevaarlij ke
stofÍen +
Spoorwegwet +
Algerneen
reglement
vervocr

Schcpenwet
Schcpen-
besl uit

Luchtvaart-
wet +
Rege ling
toezicht
I uch tvaa rt

Uitvoerings-
reglement

VLG
Vervoer over
land van
gevaarlij ke
stoffen

VSG
Vervoet over
de spoorweg
van gevaar-
lijke stoífen

Handboek
gcvanrli j ke
stoffen

Eti k etten

Aan hangsel
A.9 tril
bijlage A
van het
VLG/ADR

Aanhangsel
IX bil het
VSG/RID

IMDG Code
General In-
troduction,
hfdst. B

ADR (Accord
européen relatif
au transport
international des
marchandises
l)angereuses
par Route

RID
Règlement
concernant le
transport
International
ferroviaire des
marchandises
Dangereuscs

ADNR/(ADN)
Règlement
pour le
transport
des matières
da ngereuses
sur le Rhin

IMDG Code
lntc'rnational
Maritirne
Dangcrous
(loods Code

ICAO-TI
InternationaI
(livil Aviation
Org:rnisation
Technic:rl
I nstrtrctions

'§íct gevaarlijke VBG Vervoer Aanhangsel
st()ffen + binnenrvateren 2 bij het
Reglement gevaarlijke VBG/ADNR
gevaarlijl<e stoffen
stoffen

RVC;I- Biilage A
Vcrvoer lril RVGL
gcvaarlijke (I(lAO-TI)
stoffcn cft>or
dc Iucht
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Lijst van Gevaarlijke Stoffen, Iosbladige
uitgave (2 delen), Samsom H.D. Tieenk
Willink, Alphen a/d Rijn.
\iTegvervoer gevaarl i jke stoffen
VLG/ADR, losbladige uitgave, Vcrnrirnde
BV, Lelystad.

2.s Grenswaarden ademhalingslucht

grenswaarden ademhalingslucht 2.5

Handlciding vervoer gevaarl ilke stoffen,
losbladige uitgave (4 delen), Santsom
H.D. Tjeenk §/illink, Alphen a/d Rijn.
'\Ylasserman, 

J.M.A., .Jaarboek Vervoer
Gevaarlijke Stoffen over de Weg 1998,
Noorcluijn BV Arnhem, 1998.

- Pr-rblicaties die sinds het verschijnen virn
de laatste MAC-tiist ziin ve rschenen met
betrekking tot wijziging of invoering van
MAC-waarden ( Staatscou rant).

Aan de stoffenlijst zijn de volgende extra ge-

gevens toegevoegd:

- Verwijzingen naar andere publicirties van
de Arbeidsinspectie of naar het Arbobe-
sluit (zoals de vroegere P-bladen, rappor-
ten van de Gezondl-reidsraad enzovoort).

- De waarden uit de lijst 1998 van de

ACGIH (American Conference of
Governmentirl lnclustrial Hygienists),
voorzover deze strenger zijn dan de

Nederlandse MAC-waarden. Deze lijst is
internationaal van belang.

- De reukgrcnzen van circa 200 vlucl-rtigc
stoffen uit het Arbo-lnformatieblad
Nationale MAC-lijst. Dc vraag of het
overschrijden van eer-r MAC-waarde in cle

lucht geroken kan worclen, wordt in
paragraaf 2..5.3 beantwoord.

- Het kaartnurnmer van de chentiekaarr
vrn de desbctreffende stof. Op de che-
miekaart rvorden nadere gegevens rortd
veiligheid en gezondheid bii het werken
met clie stof vermeld, alsmede de te
nemen preventiemaatregelen.

Het ministerie van SZ§í' heeft in I99.5 een

evaluatie gcpubliceerd van de onderbou-
wing v:rn de MAC-waarclen uit de editie varl
7994 van de vervalletr P 145, MAC-Iijst' Het
is bekend dat die onderbouwing wisselend
van [<waliteit is.

In de loop der jaren zijn er MAO-waarderr
opnit'rrw irr heharrdeling ger)otttcn t'n er zijn
-N'lAC-wa:rrden voor nieuwe st<>ffen biigeko-

ï:i.r.lr!i t:'lll

ai:r:,..,t];rr,riiii

:alal,jl:|i:il
i 

'tt 
'"

',!lL
'la- ilittr,.,::a

Vror de cliverse <>pnamewegen (inaderning,
inslikken of via de huid) is geprobeerd
grenswairrden te stc'llen. Dat ziin waarden
die niet mogen worden overschreclen om
schade a:rn de gezondheid te voorkonten.
Deze paragraaf beperkt zich hoofdzakelijk
tot de Milxirnale Aanvaarde (loncentraties

van een stof in de lucht op de werkplek, de

zogenaamde M ACI-w:rarclen.
De Neclerlandse MAC-waarde is de ruaxi-
n)al('axnvaxrde conccnlratic vall eell ges.

damp, nevel of van stof. Met de invoering
van het Arbobesluit, cle Arboregeling er-r de

Beleidsregels is Publicatieblad P 14.5 MAC-
lijst komen te vervallcn. Hiervoor irt de

pla:rts is het Arbo-lnformatieblid (AI-blad)
Nationale MAC-lijst verschenen, die iaar-
lijks verschijnt.

De lijst in dit boek is samengesteld uit de

volgende bijlagen:
- Bijlage .3, behorend bij beleidsregel 4.2

van het Arbobesluit. Hierin staan de

bestur-rrlij ke grenswaarden.

- Bi;lage V, behorerrd bij art. 4.24, ecrstc
lid van de Arboregelrng. Hrerin staan de

wettelr jke gre nswaarden v:rn niet-kan-
kcrverwekkende st()ifert op grond van

^rt. 
4.9 van het Arhobesluit.

- Bijlage VI, behorend bij art. 4.25, eerste

licl van de Arboregeling. Hierin staan de

wettelijke grenswaarden voor kankerver-
wekkende stoffcr-r op grond v:rn aÍt.4.16
van het Arbobesluit.

- Stoffen die nog in het vervallen PLrblica-

tieblrrd P 14-5 MAC-lijst (voorzien van
een grenswilarrle ) stonclen, maar die niet
meer in een van de bovengenoentde biila-
gen worden vermeld.
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ll §., ,"t men. Deze zijn volgens de Nederlandse sys-
:,r..r,,i1'....,: tematiek onderbouwd. Al deze waarden
r:,: f i' ' 

staan bij elkaar in een lijst, overigens wel
he'rkenbaar. Echter, de kwaliteit van de on-
derbouwing van MAC-waarden die uit de
TLV-Iijst ziin overgenomen, is voor gebrui-
kers niet te bepalen.

Het onderzoek'Evaluatie basisnormering
chemische belasting op de werkplek' (Feron
e.a., Marquart e.a., S-1ti7-1 en -2, Arbeids-
inspectie, Den Haag, 1995) heeft hierin ver-
andering gebracht. In het kader van dir or.r-
derzoel< heeft een onderzoeksgr<)ep vaÍl
TNO Voeding, in opdracht van de Werk-
groep van Deskundigen, a[[e MAC-waarden
waarvan de onderbouwing onduidelijk is,
via een snelle procedure lreoordeeld. De ver-
vallen MAC-lijst P 145 uít 1994 heeft als
r-ritg:rngspunt gediend. Niet beoordeeld zijn
stoffen clie:

- een wettelijke grenswaardc en/of een
Europese grenswaarde hebben;

- momenteel in Nederland in behandeling
zijn;

- op de lijst van kankerverwekkende agen-
tia voorkomen;

- alleen zuurstofverdringer-rd zijn;
- door de Scientific Expert Group van de

Ë,uropese Commissie beoordeeld zijn of
in hehendeling gerronren zijrr;

- door de Deutsche Forschungsgemern-
schaft of het National Institute of Occu-
pational Safety and Health beot>rdeeld
zijn, wanneer de MAC-waarde lager is
clan de PELs (Permissible Exposure
Limits) van de overheid van de Verenigde
Staten, of de Duitse MAK's (Maximale
Arbeitsplatz Konzentration);

- nlomenteel in behandeling zijn bij de
Nordic Expert Group, de Swedish Crite-
ria Group of de Britse Health ancl Safety
Executive.

Van de 653 stofferr op de vervallen MAC-
Lijst 1994, P 145, zijn er 280 overgeblever.r
voor snelle beoordeling. Op grond van deze
evaluatie zrjlr de stoffen rn vier groeperr inge-
deeld:

l. Stoffen met aanwijzingen vo()r genotoxi-
sche carcinogeniteit (A).

2. Stoffen waarvoor de huidige MAC-
waarde voldoende valide blijkt (B).

3. Stoffen waarvo()r de huidige MAC-
wirarde niet voldoende valide blijkt (C 1

t/rn 5u).
4. Stoffen waalvoor in de geriradpleegde

literatuur te weinig gegevens te vinden
zijn or-r-r een oordeel over de validiteit te
geven (D).

De stoffen in groep 3 hebben een rangorde
gekregen. De stof mer her lloorste relatieve
verschil tussen de MAC-waarde en de waar-
de die ze zouden moeten hebben op grond
van de snel[e beoordeling, staar bovenaan
met nummer L Hoe kleiner dit verschil, hoe
hoger het nummer.

De SZW-rapporten S-187-1 en -2 bevatten
de volledige uitkomsten van het onderzoek.
Hierin staan ook gegevens voor de snelle be-
oorcleling van de 280 afzonderlijke stoffen.
Ook is een indeling var-r de stoffen gemaakt
wat betreft hun arbeidshygiënische belang
in Nederland. Belangrijke vragen hierbij
zijn: wordt de stof in veel hedrijven, in uit-
eenlopende processen of in grote hoeveelhe-
den toegepast; is de potentieel bloorgestelde
populatie groot; zijn er aanwijzingen dat er
blootstelling boven de MAC-waarde plaats-
vindt.
In de tabel 'Alfabetische lijst van stoffen'is
een nieuwe kolom opgenomen waarin de
uitkonrstelr van deze srrrdre zijrr weerp,ege

In paragraaf 2.5.-5 worden ook andere
grenswaarden zoals MIC, IDLH, ADI en
biologische grenswaarden kort bel'randeld.
Verder is in paragraaf 2.5.3 de berekening
en classificatie van de geurveiligheidsfactor
opgenomen en wnrdt in paragraaÍ 2.5.2
aandacht gegeven aa,r grenswaarden v:rn
mengsels.

Tot vorig jaar werden de MAC-waarden
ook uitgedrukt in ppm, wanneer clit van toe-
passing was. Het n.rinisterie van SZ'W heeft

tlu
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echter besloten orn de MA(l-waarden in het
vervolg allecrt rtog uit tc drul<kert in Irrg/m'.
De waarden tritgedrukt in ppm ziir-r daarmee
vervallen. l)it gelclt zowel voor cle wetteliike
grensw:rarden als voor de bestutrrlijke
MAC-waarclen. Als reden is genoemd d:rt
het verwarrend kan ziin twee eenheden
n:rast elkaar te gebruiken. Bovendielt zott
het overbodig ziin onr twee eenheden te hrrn-
reren. Cekozen is voor dt' ecnhcid rttg/m
orrdat de weerg:rve uitgaat van SI-eenhederr.

In de MAC-waardentabel van clit boek is de

kolonr met wairrden rn ppm echter nog niet
verwijclerd, omdat cleze rvaarden door :rr-
beidshygiënisten en irndere arbo- en gezond-
heidsspecialisten vaker worclen gel-rantecrd

tl:rrr rle w,t,trden tritgcdrttkt irt rng/ttt .

Eén ;rpm (part per million) is een c«rncentra-

tie ven 1 volurnedeel virn de stof in gas- of
dampvorm per miljoen volurlredelen lucht.
Voor de ornrel<ertirtg, viln plnt in rrr/rrr'oi
van clampspanningen naar ppm wordt ver-
wezen n2lar het Chemiekaartenboek, hoofcl-
sruk Tal,cllen en [,rrmLtlet.

2..5.1 NationaleMAC-liist

Jaarlijks kornt het Arbo-lnfornratieblad Na-
tionale MAC-lijst uit. Hieronder volgt in
grote lijnen cle inleiding, gevolgcl dot>r dc ta-
bel met MAC-waarclcn en bijlagen.

1. Wettcliike grenswaarden en
bcstuurlijkc MAC-waarden:
dcfinities

I .1 Def initie grensu,aartlen

De overheid p:1st dc volgendc definitie toe
betreffencle de vastgestelde luchtgrenswaar-
de voor de werkplek: 'De luchtgrenswaarde
van een stof is de maximaal aanvilarde con-
centratie van een gas, damp, nevel, of van
een stofvormig agens in de lLrcht op de werk-
plek. Bi1 cle v:rststelling erv:rn wordt zoveel
mogelijk als uitgarrgspunt gehanteerd dat
die concentratie biy herhaalde erpositie ook
geclurende een langere tot zelfs een arbeids-

leveu omvatter-rde periode - voor zover de

huiclige kcnnis reikt - in het algenreen tle ge-

zondheicl van zowel de werknemers als van
hun nageslacht niet benadeelt.' Ltrchtgrens-
waarden hoeven niet atrtomatisch bescher-

ming te biederl tegen lrlootstelling die langs
anclere routes plaatsvindt (via de huid of via
inslikken).

In het Arbo-lnformatieblacl Natlonale
MAC-lijst zijn twee typen grenswaarclen op-
genomen, nameli jk wettelijke grenswrarden
(VG) en bestuurlijke MAC-waarden. Deze
grenswaarden vcrschillen zowel op het pr'rnt

virn de totstandkoming, als voor wat betreft
cle wettelijke stiltus van de wa:rrden.

1.2 Wettelijkegrenswtrarden

Wettelilke grenswaarden zijn in de wet v21st-

gelegcl en mogen niet overschreden worclen.
Dit is terug te vinden in het Arbobesluit, art.
4.9.\id7. en in irrt.4.16. Dit laatste artikel
is specifiek gericht op grcnswaarden voor
kanl<crverwekkencle stoften.

l)e vaststelling van wettelijke grettswaarden
vinclt plaats volgens een drietrapsprocedurc,
waarbij de volgencie fasen kttnnert worden
onderscheiden. (De uitgangspunten clie bij
de advisering over wettelijke grenswatardet.t

worden gehantee rd ztin in lL)78 gepubli-
ceercl als supplement I bii nr. 25 van het
Tiidschrift v<>or Sociale Ceneeskunde.)
Allereerst ste lt de Gezondl-reiclsr:rad (Cont-
nrissie \X/erkgroep van Deskundigen; WCD)
op b:rsis vzur een uitgebreid literatutlroncler-
zoek et'rr t Errgelsralig) eval ttaticrappr )rt ( )\ cr
de stoi op cl:rt (zo mogelijk) wordt afgeslo-
teu met een gezor-rdheidskundig onclerbottw-
cle advieswirarde. Na publicatie als Open-
birar Ooncept Rapport en verwerking van de

cli.rarop binnengekomcn reactics wordt cle

ruiteindelijke versie van het gezondherdskun-
clige advies door de (iezondheidsraad gcpu-
bliceerd en aan de staatssccretaris van SZW
aangcboclen.
Vervolgens u,orden de sociiral-ec<tttomische
aspecten en/of de technische haalbaarheid
van cle gezondheidskundige irdvieswanrde

,§',.]
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2.5.1 chemische factoren

Életoetst door de Subcommissie MA(l-waar-
clen v;rn de Sociairl Econ«rrnische Raad,
wrrarirr n erkgevers-. werknenters()rga nisJ-
ties en overheid zijn vertegenwoordigd. Op
grond van hilar bevindingen stelt de Sub-
commissie MAC-wairrden een advies op in-
zake een te hante ren wettelijke grenswaarcle
voor de staatssecretaris van SZW. Ook clit
advies is openbaar.
Ten :lotte w0rdt rloor het rtlinistcrie van
SZW, op basis van beicle genoenrde advie-
zen, de wettelijke grenswaarde virstgesteld
en r.net cle datum van ingang via een perslre-
richr hekcndgern:r;rkr. De nieuwc grens-
waarde wordt yastgelegd in cle arlreidsom-
standighedenregeling.

1.3 BestuurlijkeMAC-uaarden

Een MAC-waarde is een bestr"rurlijk vastge-
stelde Maximale Aanvaarde Concentratie
van een gas, damp, nevel, of van een stofvor-
rnig agens in de lucht op cle werkplek. Bij de
vaststelling van een bestuurlijke MAC-
w:rarde wordt hetzelfde uitgangspunr ge-
h:rnteerd als bij wettelijke grenswaarden. Ze
hebben echter geen wettelijke status en zijn
daaror.n niet binclencl. Ze zijn in twee be-
leidsregels op basis ven de irrbeidsorrstan-
dighedenwetgeving virstgelegd (Beleidsre-
gcls arhcidsontstitndighederrwetgcvitrg,,
Srcrt.27 luni 791)7). De Arbeidsinspectie be-
schr>uwt deze grensw:rarder-r als grens waitr-
boven cle blootstelling zlan een stof nret mag
uitgaan en vormt zo de invulling van i1rt. 4.9
v:rn het Arbobesluit, betreffende doeltref-
fende bescherrning van werknerners tegen
schade ,r;tn de gezonJhcitl.
De in het Arbo-InÍormatieblad Nrtiouale
MAC-lijst voorkonrendc bestuurlijke MAC-
wairrden zijn voornamelijk uit het buiten-
lancl overgenomen llrenswaarden. In hoofcl-
zaak zijn clit de Threshold Lirnit Values
(TLV's) van de American Conference of Go-
vernment:rl Inclustrial Hygienists (ACGIH).
In de loop der tijd hcbben eerst Duitsland,
vervolgens Nederlancl (tweede helft zeventi-
ger j:rren) en de Scandinavische landen, en
ten slotte Engeland een eigen sysreem opge-
zet ter vaststelling van grenswitarden. Ook

120

de Europese Unie l<ent sinds enkele j:rren een
procedure voor het vaststellen virn indic:rtie-
ve grenswa:rrden.
Nieuwe en gervijzigde TLV's, DLritse MAK's,
en Zweedse en Engelse Occupational Expo-
sure Linrits worden jaarlijks in de Nationale
MAC-Iiist overgenomen als bestLrurlilke
MAC-waarden na globale toetsrng door de
commissie \X/GD van de Gez-ondheidsrilacl
(alleen voor stoÍferr die nog nier in de MAC-
Iijst voorkomen) cn de Subcommissie MA(l-
waarden van cle SER. In geval van twijfel
over cle kwaliteit virn gezonclheidskundige
onderbouwing kan beskrten worden de stof
op het reguliere werkprt>gramma te plaat-

2. \Werkprogramma

Iaarlijks stelt het ministerie van SZW cen
werkprogramma vast vall stoffen waarvoor
in het daaropvolgende jaar de drietrapspro-
cedure worclt gestart. Stoffen worden gese-
lecteerd uit een dynamische groslijst (voort-
schrijclend indicatief meerjirrenprogr:rmma).
Criteria voor de selectie van te lrehandelen
stoffer-r zijn de toxiciteit en (uiteraarcl) de re-
levantie r.oor de werkplek. Schadelijke effec-
ter.r die in het SZ\vrl-beleid bijzonder in de be-
langstelling stnan zijn onder meer kanker-
verwekkendheid, effecten op her zenuwstel-
sel, efÍecten op voortplanting en nageslacht,
Iuchtwegaandt>enin gen en eczeern/allergie.
De overige, algenrene eigenschappen van
giftigheid spelen daarn:r,rst c'veneens een bc-
langrijkc rol.
\Wailr het gaat om belang vool de werkplek
is sprake van cliverse gegevensbronnenr zo-
als bijvoorbeeld de lijst van stoffen met een
l-roog procluctievolurne, lroge [rlootstelIings-
niveaus, het Chemiekaarter-rboek en orgerni-
saties van cleskundigen.
Voorts kan verlaging dan wel invoering van
grenswaarclen in het buitenlancl eeu reden
zijn orn eerr stof op het werkprogriltnmit te
p l:ratsen.

Dit jaar is een procedure gestart onr een her-
beoorcleling van cle gezondheiclskundige on-
derbouwingen vnn de uit de VS overgeno-



mcn Tlv-wilarclen uit te voeren (ztc ook S

187-1 en -2).Deze proceclure zal volgens clc

bekencle clric trrrppen, uirar dan versneld,
worden uitgevoercl. De gezclndheiclsraad
heeft een comnrissie 'update TLV's' inge-
steld, die kortc critcriLrdocunrenten pr()du-
ceert. Van deze korte criterirrdocumentet]
kiln een gez.onclherdskundige advicswaarde
worclen afgelercl.
Het rverk àan grensw:rarden is sterk interna-
tioniral georiëntecrd. Gebruik van gocde be-
staande docunrenten v:rn verwante buiten-
lir nd se org:rni satics lc'idt tot tetrip«rversnel-
ling bij de vaststelling vrn grensrvaarden.
Nederland heeft op clit gebied vau meet af
aan cen actieve rol gespeeld. De goecle kwa-
liteit van de (tngelstalige) WGD-rapporten
clrargt hier in belangrijke rnate toe [rij. De
WGD werkt al geruirne tijcl sirmen met vel-
wante Sczrndinavische Ílroepen, wat divcrse
'joint clocuments' heeft opgeleverd. Met
Duitse en Engelse groepen bestaan nauwe
contacten. Vrordat het werkprogr,rrnnra
wordt vastgesteld er-r via een persbericht
wordt gepubliceerd, worclt het voor aclvies
aan de Subcommissie MAC-wazrrdeu van de
SER voorgelegcl.

3. Betekenis van wetteliike grcns-
waarden en bestuurlilke MAC-
waarden

3.1 Toetsing aan grenswaarden

Het Arlrobcsluit, a,rt.4.2,licl 1, verplicht de
werkgever om de aard, de mate en dc duur
van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op
de werkplek te bepalen. Voor deze bepaling
zijn natuurlijk relevatrte normen noodzirke-
liik. In de Arbeidsomstandighedenregeling,
iirt. 4..5.1, lid 2, is de werkgever verplicht het
blootstellingsnivcau te toetsen aan de wette-
lijke grenswairrde van deze stof en als er
geen wettelijke grenswaarde bestaat moet
hij volgens belerdsregel 4.2 arbeiclsomstan-
dighedenwetgeving l-ret niveau toetsen ilan
de bestuurlijke grenswaarde. Als er ook
geen bestuurlijke grenswirarde bestaat moet
de werkgever, volgens dezelfde heleidsregel
4.2,2éIf een grenswaarde vaststellen, clie

grenswaarden trdcmhalingsl ucht 2.5. 1

volgens de htridige stancl v:rn de wetenschap
en rnzicl-rt als veilige blootstellingsgrens be-
schouwd kan wordcn. Een dergelijke grens-
waarde moet ook gezondhcidskur-rdig or-r-

derbouwcl zijn.
Crenswaarden moeten worden gezien als
een uiterste bovengrens die in elk geval niet
ln.rq wor.lert ()vcr\cltr('dcil.
Dzrar waar overschrijcling van de wetteliike
grenswaarrde pliratsvindt, moet dircct ectie
worden ondernomen om de lrlootstelling z-o-

ver rnogelijk telug te brengen. Lukt hct niet
om aan de grenswaarde te voldoen, dan
wordt de wet overtreden.
Wanneer bestur-rrI jke grensrvaarden worclcn
overschrcden, zal de Arbeidsinspectie de
conclusie trckkcn dat wclkrrentt'rs niet op
een doeltreffende wrjze worden beschermd
tegen gezondheidsschade. De Arbeidsin-
spectie zal dan ersen ma:ltregelen te treffen
orn de blootstelling terug te brengen naar
een aanvailrdbaar niveau dat onder cle be-

stuurli jke grerrsw:ra rtle ligt.

l-2 Crenswadrden uoor
kan ke ruerwe kken de st offcn

Naast een verbod op overschrijding van
wettelijke grenswaarden voor kankerver-
wekkende stoffen, geldt ook de verplichting
voor kankerverwekkende stoffen met een

genotoxische werking (w:rarvoor geen veili-
ge drempelwaarde bestaat) dat cle blootstel-
ling zo laeg rnogelrjk ntoct zijn.
In het Arbo-lnfornratieblrrd Nationale
MAC-lijst zijn voor kankerverwekkende
stoffen alleen de wettelijke grenswaarden
opgenomen. In de vervallen uitg;ave virn cle

MAC-liist P 145 werden ook bestuurlijke
grenswaarden voor kankerverwekkende
stoffen verrneld. Deze w:rarden werden uit
het buitenland overgen()men. Omdat deze
grenswaarden niet goed wetenschappeliik
onderbouwd zijn, en dus onduidelijk is wat
de mate van besclrerrning dergeliike grens-
waarden bieden, zíjn deze bestuurlijke
grenswaarclen uit het AI-blad Nationale
MAC-Iijst genomen. In de tabel zijn cle stof-
fen nog wcl opgenomen, echtcr in een grijze
tint om aan te geven dat cle waarclen niet

r,à -::)

:.... . -ir:i:
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2 rneer gehanreercl mogen worden. Een groot
deel van de stoffen is in behandeling, terwijl

"' het overige deel rnet voorrang de drietrap-
sproceclure zal doorlopen.

2,-5.1 chemische factoren

4. Het hantcren van wetteliike
grenswaarden en bestuurlijkc
MAC-waarden

4.1 lnle iding

Met het hanteren van de MAC-w:rarde kan
niet altijd cle gewenste gezondheidsbescher-
ming worden bereikt. Bijvoorbeeld als de
MAC-w:rarde hoger is dan de gezondheids-
kundige advieswairrde. Ook is er onzeker-
herd over de uit het buitenland overgeno-
men grenswaarden (zie S 187-1 en -2).Deze
onzekerheid kan worden weggenonren
dankzij de versnelde herbeoordeling v:rn de
oude TLV's.
Hicrondcr volgt een aantirl andere rspecten
wa:rrmee rekening gehouden moet worden
bij het hanteren van grenswaarden.

4.2 Kankcruertuekkende stoffen

Voor kankerverwekker-rde stoffen met een
genotoxisch werkingsnrechanisme bestaat
geen veilige drempelwarrrde waaronder geer.r

gezondheiclsschacle optreedt. Uitgangspunt
bij de vaststellins van grenswaarden voor
genotoxische werkende kankerverwekken-
de stoffen is de relatie tussen hoogte van de
blootstelling en de (extra) kans dat kanker
optreedt als gevolg van blootstelling. Daar-
brj is kans op kirnker evenredig aan de hoog-
tc varl de blootstelling aan de stof. Hogere
blootstelling geeft een grotere l<ans op kan-
ker. De conrmissie §íGD van de Gezond-
heidsraad leidt de concentratieniveaus in de
lucht af, die samenhangen met een extra
kans op overlijden aan kanker van 4 per
1.000 én 4 per 100.000 werknemers, door
blootstelling gedurende een 40-jarig ar-
beidsleven. De Subconrmissie MAC-waar-
den vi.rr-r de SER toetst de haalbaarheid van
beide niveaus, maar streeft in haar advise-
ring aan SZW n:rar wettelijke grenswaarden

voor genotoxische k,rnkervcrwekkende stof-
fen op een kansniveiru van 4 op 100.000.

4.3 Effecten, toxiciteit en risico's lan
sroffen

Getalsmatig gelijke wettelijke grens- en
MAC-waarden voor verschillende stoffen
kunnen van zeer verschillende effecten afge-
leid ziln (bijvoorbeeld hirrder of orga:rnscha-
de). Dit komt niet tot uiting in het getal van
de grenswaarde. De ene grenswaarde is hij-
voorbeeld gebaseerd op de hinder die een
bepaalde stof veroorzaakt bij blootstelling,
terwiil de grenswaarde van een andere stof
gebaseerd is op schade aan een orgairn als de
lever. Kennis van de onderbotrwing kan aard
en ernst van de onderliggende effecten op-
helcleren. Een uitzondering hierop geldt
voor stoffen die alléén een kortdurende
blootstellingsnorm of een plafondwaarde
('ceiling'-waarde) hebben. Voor deze stoffen
is de grenswaarde gebaseerd op kortdurende
blootstelling. Bij overschrijding van dit
soort grenswaarclen zijr-r de te verwachten
eÍfecten: ernstige hinder oí irrilatie a:rn
ogen, slijnrvliezen en/of huid.
Verder is het van belang een onderscheid te
rnaken tussen de giftigheid (toxiciteit) van
een stof en het risico dat aan gebruik van een
dergelijke stof kan kleven. De toxiciteit van
een stof vormt de grondslag van de wettelij-
ke grens- of MAC-waarde. Het risico van
het gebmik van een stof wordt bepaald door
de ernst van het effect, en de kans dat werk-
nemers daadwerkelijk blootgesteld w«rrden
aan concentraties clie schadelijk of hinder-
lijk voor de gezontlherd kunrrcn zijn.

4.4 lndiuiduele uerscbillen

De wettelijke grens- en MAC-waarden zijn
zoveel mogelijk afgestemd op de belastbaar-
lreid van gezonde werknemers; ze ziinbe-
doeld voor normale, niet cloor calan-riteiten
verslo()rde arbeidssituatres.
Onder bi jzonclere werkomstandigheden, bi j-
voorbeeld zware lichamelijke arbeid, kun-
nen wettelijke grens- of MAC-w:rarden on-
voldoende bescherming bieden, ook al vol-
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doen ze in principe aan het gegeven uit-
gangspunt.
Ook kunnen tussen mensen relatief grote
verschillen in gevoeligheid optreden. Hoe-
wel bij de vaststelling van wettelijke grens-
en MAC-waarden zoveel rnogelijk rekening
w<>rdt gehouden met gevoelige groepen, k:rn
een zeker percentage van de werknemers
ook bij waarden beneden de gegeven wette-
lijke grens- of MAC-waarden enipie hinder
of schacle ondervinden.

4.5 (]ecombineerde blootstclling

Zie paragraaÍ 7.5.2.

4.6 Aanuullende b kntstell in g

Bij het vaststellen van wetteliike grer-rs- en
MAC-waarden wordt geen rekening gehou-
den met de mogelijkheid dat substantiële
blootstelling aan de betreffende stof buiten
het beroep k:rn plaatsvinden. Verder wordt
alleen rekening gehouden met opnatre van
de stof via de inademingslucht.
Dit houdt in dat eventuele huidopnirme
en/of opname via de mond, door brjvoor-
beeld eten of roken op het werk, niet is ver-
disconteerd in cle grenswaarden. De huidin-
dicatie (H) in het Al-blad Nationale MAC-
lijst geeft aan welke stoffen gemakkeliik
kunnen worden opgenomen via de huid.
§íanneer werknemers met hlln huicl airn een

stof met huidindicatie worden blootgesteld,
rs de kans groot dat cle grenswaarde onvol-
doende bescherming biedt. Daarom moet er
in deze gevallen op worden toegezien dat
werknemers maatregelen treffen ter voorko-
ming van huidblootstellng. Er moet altiid
worden gestreefd narr concentraties die zo-
ver rnogelijk beneden de vastgestelde grcns-
waarden liggen, orndat het volcloen aan cleze

grenswaarden niet automatisch betekent dat
hierdoor aantirsting van de gezondheid in al-
le gevallen met zekerheid worclt vernreclen.

5. Grenswaardcn als tijdgewogen
gemiddelde of als 'ceiling'-
waarde

grenswirarden ademhalingslucht 2.5. I

Op deze nationale MAC-Iijst komen twee
typen wettelijke grens- of MAC-waarden
voor, te weten: Maximale Aanvaarde Con-
centratie (WG/MAC) als Tijd Gewogen Ge-
rniddelde (§7G/MAC-TG()); Maximale
Aanvaarde Concentratie (WC/MAC) ats
'ceiling'-waarde ( §íG/MAC-C).

.5.1 Maximale Aanuaarde Concentra-
tie - Tijd Gewogen Cemiddelde
(MAC-TGG)

TGG 8 uur is de over de tijd gemicldelde
maximale aanvaarde concentratie bij een

blootstellingsduur tot 8 uur per dag en niet
meer dan 40 uur per week. Bij overschrii-
ding van deze lrlootstellingsduur moet een

overeenkomstig verlaagde \íGIMAC-TGG
worden gehanteerd.

Vror een aantal stoffen is de grenswaarde
(tevens) vastgesteld als tijdgewogen gemid-
delde over 15 minuten: TGG l5 minuten.
Hiermee zijn eventuele kortdurende over-
schrijdingen van de grenswaarde begrensd.
Voor die stoffen waarvoor (nog) geen

\(IGIMAC-TGG 15 minuten is vastgesteld,
hanteert de Arbeidsinspectie als richtsnoer
het getzrl van de VG/MAC-TGG 8 uurwaar-
de vermenigvuldigd met een factor 2.

.t.2 Maximale Aanuaarde
Concentratie - Ceiling (MAC-C)

Overschrijding vln deze concentratie trtoet
altijd worderr voorkomen. Een dergelijke
aanduiding wordt toegepast bij die stoffen
waarvan de wettelijke grens- of MAC-waar-
den (mede) zijn gebaseerd op een snel optre-
der-rde toxische werking.

6. Verklaring van gebruikte termen
en aanduidingcn

6.'l lS()-ndam

Als uitgangspunt voor Ir:ramgeving van de
stoffen is gekozen voor de naamgevir-rg clie

:rengegeveu wordt door de 'lntemational
Orgirnization for Stanclardization' (lSO). hr

lti _:t:: ,l:l

i!t,,.ll'llt&;rrltë

.l .:t:r.. ,::

7',
.,. ,::,, . ll:,..
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2..5.1 chemische frrctoren

de praktijk veel gebruikte namen van sroffen
zijn wel terug te vinden in de lijst, echter met
een,verwiizin8 naar de bilbehorende ISO-

6.2 Formule uan de stof

In de lilst is, waar mogelijk, de formule van
de stof weergegeven. Soms betreft het een
brutoformr"rle, echter zoveel mogelijk wordt
door de forrnule de plaats van de verschil-
lende functionele groepen binnen de stof
aangegeven. Deze aanp:rk is gekozen omdat
kennis over de samenstelling van een stof

ïi:;lrrr'.n, 
O^n geven in de aard en sevaren

6..1 CAS-rummter

Orn eenduiciige identificatie te vergemakke-
lijken is bij elke stof het zogenoemde CAS-
nLrmnrer opgenomen, dat wil zeggen het
nummer rvaaronder de stof door de 'Chemi-
cal Abstracts Service' (CAS) is geregistreerd.

6.1 MAC-C G)

Deze aanduiding is toegep:rst bij die stoffen
waarvxn de wettelijke grens- of MAC-waar-
de een plafond- of 'ceiling'-waarde is (zre

onder parirgraa f 2.5.2).

6.5 Huidoltname (H)

Stoffen clie relatief gemakkelijk door cle huid
kunnen worden opgen()men, wat een aan-
merkelijke bijdrage kan betekenen aan de
totale inwendige blootstellir-rg, hebben in de
lijst een H-aanduiciing. Bij deze stoffen moe-
ten nàast m:ratregelen tegen inademir-rg ook
adecluate mrratregelen ter voorkoming van
huidconract worden genomen.
De commissie \XIGD l-ranteert voor het toe-
kennen vàn een dergeliike H-indicatie de cri-
teria clie zijn geforrnuleerd in het ECETOC-
document No. 3l: Strategy for Assigning a
'S[<in notation'.

6.6 Stoffen getnerkt rnet een 'l

Stoffen gernerkt met een asterisk (" ) komen
yoor op de lijst virn kankerverwekker-rde
stoffen die te vinden is in het Al-blad 6 'K:rn-
kerverw,ekkende stoffen en processen'en in
bijlage 2.

6.7 \M ett e I i j ke gr e n stu a a r d e n
uctgedru kt

\ff/ettelijke grensw:rarclen die via de driettlp-
sprocedure zijn vastgesteld, zijn vetgeclrukt
in de lijst. Als eer-r wetteLjke grenswaarde ef-
wilkt van de door de Commissie WGD ge-
adviseerde waarde wordt hiervarr nreldrng
gen-raakt in een voetnoot.

6.8 Ccwijzigde t'[ nicuwc
grenswaardcn gemcrkt mct .

Stoffen waarvan de grenswaarde gewijzigcl
en/of nieuw ingevoerd is sinds de vorige uit-
gave zijn gemerkt met een ..

6.9 Kdnkeruerwekkendc stoffcn die
uan de MAC-liist geschrdpt zijn
én gemerkt met t

Een aantal stoffen is geschrapt van de ver-
vallen P 145 MAC-lijst. Het betreft stoffen
die als kankerverwekkend zijn beoordeeld
en daa«rm ook op de lijst van kankerver-
wekkende stoffen stairn, maar een bestuur-
lijke grenswaarcle haclden. De betreffende
stoffer-r zijn temg te vinden in bijlage 10 van
de Nationale MAC-lijst. De oude MAC-
waarden staan nog wel in de tabel vermeld.

Literatuur:
- Nationale MAC-lijst, Arbo-Informatie-

blad ("P 145 MAC-tijst), Arbeidsinspec-
tie, december 1997.

- Evaluatie basisnormering chen-rische
belasting op cle werkplek, S 187-t en
SI87 -2, Arbeidsinspectie, I 99.5.
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2.5.1 chemische factoren

Voetnoten

l. Tenzij anders aang!.gever, wordt hicronder cen periode van l-5 minuter verstairn.
2. Kortdurencleblootstellingmetpickrvlardev,rnrnaxirnaal I-5nrinuten,varelkaargeschcidendoorperioden

van teD minste 120 minuten.
.1. I )c waarJe rs rritgt clrtrkt rrr :g/rn .

4. Voor deze stof gelclen grenswaarclcn voor hinderlijk s«rf. l)e MA(l waarde voor hindcrlijk inltalcerbadr
stof bcclraagt l0 rrg/m'; de MAC-warrrdc voor hinclerlijk respirdbel stof beclraagt -5 mg/m'.

-5. Respirabele vezels per cm'lucht, TGG {l uun
6. Llet ircticniveau beclrairgt 0,1 vezcls/m'oÍ gecunrulcerd 6 vczeldagcn/cm'T(iG 3 rriranden.
7. Dc kirnkcrvcrwckkcndheicl betreft bepaalde cadmiumvcrbindingen; zie hicrvoor de lijst van kankeryerwek-

kcnde stofferr.
ll. Vror inh,rleerhrer stof.
9. !íanneer aannemelijk gemirakt kan wordcn clat er grotcndeels sprake is vàn oplosbare vcrbindingen, kan

dc normstelling voor chroom (VI)-oploslrrre verbindingen rvorden toegepast.
10. Dc rvetteli;kc grcnswaarde is hoger dan cle advieswaarde van de §íGD.
I l. (,(rn('lcn rls rerprr.rl'el stoi.
12. Dcze waardc geldt niet in perioden waarin producrieprocessen worden stilgelcgd cn opnieuw worden opge-

strrt tcn bchocve van hct plegen v:rn onderhoud aan dc installatie. Tijclens deze perkrden moet de l)loot-
stcllingsconccntrirtic zo laag mogelijk zijn, mrar in elk gcval lager dan 20 mg/m'(als TG(i 8 uur), waarbij
tevens aanvullende maatregelen genomen moeten worden orr dc gezonclheidsrisico's van blootsrrlling voor
dc betrokken werkncmcrs zovccl nrogelijk tc beperkcn.

I 3. Vror arbeidsperioden korter dan [3 uur per dag zijn cle volgende concentraties toegestaal:
maximaal l-50 ppm 1,174 mglm'J gedurende 1.5 minuten;
maximaal l2() pprr ( 139 mg/m') gedurende 30 minuten;
maxinriral 60 ppnr (70 m1y'nr ) geduren.le h0 nrinuten, mirs gedurende cle werkdag bii de arbeid geer vcr-
dcrc bkrotstelling plartsvindt.

14. Voor vrouwer in cle vruchtb,rre leeftijd MAC-TG(i 0,025 mg/m . K.rrdurende blootsrclling viln te n ho()g
ste 1-5 minutcn maximaal 0,-5 m1y'm'mits het ll-uurs gemiddelde nir.r wordt overschrcclen.

1.5. Vrouwen in de yruchtbarc leeftild dicncn blootstelling zoveel mogelijk tc vcrmijden.
16. Mits hcr commercieel procluct niet meer dan -5rlo yan het <es> isomce r bcvirt,
17. Pcr I -5-'99 trecdt cen wettelijke grenswirarcle van 25 ppnr of 100 nrg/m'('ccilirrg'-rvaarde) in rverking.
IlJ. (iemeten als formrldchydc.
I 9. Onrvat de volgcntlc' verbindingen: tributyltin(ttrt)-oxirle, tbt-benzoaat, tbt-chloride, tbt-flrroricle, tbt-liro

lrat. tbr rn(threrl lrlà1. tl\1 n.ritcnJJr.
20. l)eze rvaarcle is uitgedrukt in ppb.
2 l. lllootstelling van z»rangerc vrouwen rnr>et vermedel worclcn.
22. De kankervcrwekkendheicl betreft bepaalde chroomverbindingen; zic hicrvrxrr de lijst van kankerverrvek-

kendc stoffen.
23. De lvlÀ(,-waarde voor ozon geldt als l-uurs tijdgewogen genridcleldc.
2.1. l)c krnkcrvern'ckkcndheid betreft bepaalde arscenvcrbindingen; zie hiervoor de lijst van krnkcrvcrwck

kcnde stoffen.
2-5. Als brrndstof voor benzincmotorcn. [)it mengsel wordt a]s karkcrverwekkend ingcdeeld indien hct bcn-

zeengehalre grotcr is dan 0,1%,.
26. De krnkerverwel<kendheid betreft bepaalde verbindingen; zie hiervoor dc lijst van krrnkervcrwekkcndc

stoífcn. l)e N{A(-wrardc gcldt slechts yoor clc nict kankerveru,ekkende vcrbindingen.
27. Dcz,e stof kan overgevocligheicl veroorzaken. Huidcontrct tlient clirarom vermedcn te worden.
2fl. Vtxrr cle bouwnijverheicl gcldt voorlopig ccn bcstuurlijkc MAC warrtlc rrn ll, [.5 rng/rr . B(treft alleen

respirirbelc p-Ararridevczels. Dit zijn deeltjes tlie langer zijn tlan -5 rnicronreter en een brcedtc hcbbcn vrn
mindcr dan -l micrornetcr cn een lcngtc/brcccltc vcrhouding hebben yan mccr c{an -il l.
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Bijlagen Nationale MACJiist

Hier volgt een deel van de bijlagen die ook
in hct Arbo-lnformatieblad Nationale
M AC-liist ziin opgt'rtotnen.

Biilage l. Spccifieke regelgeving tcn aanzien
van asbcst, vinylchloride en lood

1.1 Asbcst

Als blootstelling zran irsbest in verlr:rnd t.net

de arbeid plaatsvindt, zijn de wettelijke
voorscl-rriften van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit, hoofdstuk 4, afdeling 5,arr4.37
r/nt 4.57 van kracht. Var.raf I juli 1993 is het
bewerken, verwerken en het op voorr:rad
houden van asbest niet rleer toegestaan.
Uitzonderingen hierop worden gemaakt
voor het uitvoeren van onderhoudr repara-
ries, het maken van iranboringen en het slo-
per-r of verwijcleren van asbest. Vrijstelling of
ontheffing van het verbod wordt uitsluitend
verleend als het technisch onmogelijk is om
andere, nrinder schadelijke pr«rducten toe te
passen. Onclanks de inwerkingtreding van
het verbod zal beroepsrnatige blootstelling
nog vele jare n blijven best:ran, omdat :lsbest
irr het vcrledcn veelvuldig is toegepast.
(lonform art. 4.5..i.3 van het Arheidsom-
sta nclighedenbesluit moet de concentratie
vrrn asbeststof in de lucht op de arbeids-
plaats zo laag nrogelijk worden gehouden.
De wettelijke grenswaarden luiden: voor de
conccntratie v:rn crysotiel-asbest en alle an-
dere asbestsoorten behalve crocidolic't irr de
lucht: 0,3 vezel per cm'lucht en het actieni-
veau 0, 1 vezel per cm', of gecumuleerd zes

vezeldagen per cm'. Voor crocidoliet geldt
een grenswaarde van 0,1 vezel per cm'. Alle
genoemde waarden gelden als berekend of
gemeten over een referentieperiode van acht
uur. Alleen voor cle gecumuleerde dosis geldt
een referentieperiode van drie rlaanden.
Bij het slopen of verwijderen van astrest, cro-
cidoliet of producten die deze stoffen bevat-
ten. mxB na reinig,ing de concentratie van as-

beststof in de lucht niet hoger ziln dan 7120
van de grenswa:rrde.

grenswaarden ademhalingsl ucht 2..5.1

Voor een aantal artikelen uit het Arbeidsom-
standiglredenbesluit (4.43; 4.46; 4.50; 4.51,

en 4.54) zijn beleidsregels opgesteld.

1.2 Vinylchloride

Vinylchloride-rnononleel wordt lreschouwd
als kankerverwekkend voor de mens. Voor
het werken met deze stof zijr-r de artikelen
4.25 rlm 4.35 van het Arbeidsomstrrndighe-
denbesluit van kracht. Over de concentra-
ties vzrn vinylcl-rloride-monorneer in de lucht
en l.ret verrichten van metingen zijn nadere
regels gesteld in art. 4.30:
Als tijclgewogen genridclelde over een perio-
de van éón jarrr geldt een waarde van 3 ppn-r.

De arlreidszorre rnoet v()orzien zijrt van eert

deugdelijk bewakingssysteem dat waar-
schuwt zodra de hierna genoemde corlcert-
traties van vinylchloricle worden bereikt of
overschrederr:

- 30 ppm gemiddeld over 2 minuten;
- 20 ppn-r gemiddeld over 20 minuten;
- 1.5 ppm gemiddeld over 60 minuten.
Vrlgens artikel 4.34 dienen doelmatige
ademhalingsbeschermingsmiddelen be-
schikbaar te zijn als gevaar bestaat op inade-
ming van vinylchkrrideconcentraties geliik
aan of hoger dan 8 ppm, genriddeld over één

uul'.

1.3 Lood

Voor het werken met lood gelder-r de artike-
len 4.63 t/rr 4.81 van het Arbeidsomsttrn-
dighedenbesluit. In clc Arbeidsomstandighe-
denregeling zijn nadere voorschriften <>pge-

nomen voor het werken met lood (hoofd-
stuk 4, paragraaf 4.9, art.4.42 tln 4.50).
Voor c1e loodconcentratie in de lucht geldt
een wettelijke grenswairrde van l5() pg/m .

Daamaast is sprake van een actieniveiru, nl.
7.5 gg/m'. Al le lood-in-lucht-wirarclen gelden
als tijdgervogen gerriddelden t>ver 40 uur.
Het gaat daarbij om lood in 'totaal stof'.
Voor de loodconcentratie in bloetl gelclt een
grenswaarde van 70 pg/100 ml bloed; in be-
paalcle gevallen, afhankelijk van cle uit-
komst van rndere biologische parameters,
ItO pg/100 ml. Verder worden drie actieni-

:lalria:t,.,,ri

.§ita,,,,titai,,r:,1
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2.5.1 chemische fact()ren

veaus gehanteerd, nl. 30,50 en 60 ptg/100
ml. Deze actieniveaus zijn ingevoerd om het
rraatregelenniveau af te stenrmen op het ri-
sico dat wordt gelopen door blootstelling
ean lootl. N,rarrnate cen hogcr acticni\eau
wordt overschreden, geldt een strikter regi-
nre. Overschrijding van de grenswaarde
moet worden voorkomen. In de Beleidsre-
gels Arbeidsomstandighedenbesluit is een

beleidsregel opgenomen over cle wijze van
blootstelling aan lood.

Biilage 2. Kankerverwekkende stoffen

Een aantaI st«rffen irr de MAC-lijst (genrerkt
mct een " ) dient als kankerverwekkend voor
de mens te worden beschouwd. Op de stof-
fen van deze lijst zijn de verplichtingen van
het Arbeidsorlstandighedenbesl uit, hoofd-
sttrk 4, afdeling2, art.4.l1 rlm 4.24 van
toepassing. Nadere informatie over werken
met kankerverwekkende stoffen is te vinden
in het Al-blad 6 'Kankerverwekkende stof-
fèn en processen'. Hierin is ook cle volledige
lijst var-r kankerverwekkende stoffen en pro-
cessen terug te vinden.

Bijlage 3. Stofdeeltjes

3.1 lnleiding

Stofdeeltjes kunnen als vaste deeltjes of
vloeistofdruppeltjes in de lucht voorkomen.
Zij kunnen r>nder meer ontstaan door me-
clranische processen, condensatie cn ()pwer-
veling.
Voor de beoordeling van het gezondheidsri-
sico vzrn de blootstel[ng aan stofdeeltjes
moet naast de toxische eigenschappen van
de stof(fen) rekening gehouden worden met
de verdeling van de deeltjesgrootte vau het
stof. Kleine deeltles zr"rllen vaak dieper in de
luchtweger-r kunnen doordringen dan grote-
re cleeltjes. Bepalende factor hierbij is cle

aërodynarnische diameter van het deeltje:
'De aërodynamische diameter is de diameter
van een bolvormig deeltje met dichtheid 1

dat een gelijke valsnelheid heeft als dat deel-
tie'.

Inhalc'erbrar stof is clat deel van het stof dat
kan worden ingeadernd via rnor-rd en/of
ner.rs. Respiratrel stof is dat deel van het in-
haleerbare stof dat kan doordringen tot in
cle longblaasjes.
Vcrr>r nadere clefiniöring betreffende'inha-
leerbaar' en 'respirabel' stof en nreetaspec-
ten wordt verwezell naar NEN-norm NEN-
F,N 481:93.

.1.2 MAC-u,aardert uortr stofdceltjes

MAC-waardeu voor stoffen die als deeltjes
kunrren voorkornen hebben - tenzij :rnders
vermeld - betrekking op de deeltjes bcmon-
stercl als 'inhaleerba:rr stof'. Als sprake is
van blootstc'lling aan sroÍdeeltjes, waarvan
geen specifieke schadelijke eigenschapper.r
bekend zijn, dient in ieder geval de grens-
waarde voor hinderlijk stof in acht genomen
te worden. De MAC-waarde voor hinderliik
inhaleerlraar srof hedraegt l0 mg/rn'; de
MAC-waarde voor hinderlijk respirabel stof
is -5 mg/m'.

Biilage 4. Zuurstofverdringende gassen

Zuurstofverdringende gassen zi jn schadeli jk
omdat te weinig zuurstof door het lichaanr
opgenomen kan worden. Om dit te voork<>-
men dient hef zuurstofgehalte van de inade-
rningslr-rcht ten minste 1,8"/,' (v/v) te bedra-
gen bij norrnale atmosferische druk. (Dit
komt overeen met een pO, van .135 

mm
Hg). Een aantal van deze stoffen kan brand-
of explosiegevaarlijk zijn. Onder omstan-
digheden kan dit risico groter zijn dan het
eerstgenoemde risico. Zo Iigt bijvoorbeeld
voor acetyleen de onderste explosiegrens bij
1,5 vol'/o.

Errkele zuurstofverdringencle gassen zijn:

- Acetyleen

- Argon
- Ethaan

- Ethyleen (etheen)

- Heliurl
- Methaan

- Necln

- Propaan
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- I)ropyleen (propeen)

- Stikstof
- tr)íaterstof

Bijlage 5. Oplosmiddelenmengsels met cen
MAC

.§. I Rttl,l,r'r solrcrrt
(MAC-TGG 8 uur 400 ppm; l.600 mghr')

'l{ubber solvent' is ec'n licht aarcloliedestil-
laat met een kooktraiect van 45-12.5 'C, sa-

mengesteld uit koolwaterstoffen met kool-
stofl<etens variërend van C5 rct (lB. 'Rubber
solvent' bestaat uit een ntengsel virn over het
:r lgerrreetr 7 O -9 0 "/" a I kanen, I 1 -22"1' nafte -

nen en 9-22"/n aromatische koolwaterstof-
fen.

t.2 Stoddard soluent
(MAC-TGG [J uur 100 ppm;.575 nrg/m')

'stoddard solvent' is eerr licht aardoliedestil-
la:lt met een kooktraiect var-r 160-210'C,
bestaande Lrit koolwaterstoffert met kool-
stofketens variërend v:rn C7 tot C12' 'Stod-
dard solvent' is sarnengesteld uit 30--50%
vertakte en onvertakte alkanen (paraffinen),
30 -40'% nirftetren (cyclische al ifatische kool-
waterstoffcn) en 10-20"/, aronratische kool-
waterstoffen. Gangbare benamingen: white
spirit, petroleum nafta, terpelttine of terpen-
tina (peut).

t..l Terpentijnolie
(MAC-TGG [J uur 100 ppm;560 mg/m')

Terpentijnolie is een destillaat van terpen-
tijn, dat wordt gewonnen uit naaldbomen.
Terpentilnolie heeft een kooktrurject van
152-1 80 'C en bestaat trit een ntenplsel van
terpenen met als voornaamste bestanddeel
(40%)«-pineen.

Billage 6. Biologische advieswaardcn

Wettelijke grens- en MAC-waarderl norme-
ren de blootstelling van werknemers als ge-

vr>lg van inaderning van chemische stoffen.
Onder meer vanwege de mogelijkheid van

grenswaarclen ademhalingslucht 2.5. 1

extra opname van stoffen via de huid en de

rnond (cloor hand-lip contact) kan cle werke-
lijke blootstelling hoger ziin darr op grond
v:rn de concentratie in de ltrcht verwacht
wordt. Bovendien bestaan L-r persoonsge-

bonden verschillen tussen werknenlers ten
aanzien van het gedrag van stoffen in het

liehaarn. Bepelrng vatr de concenlratics ven

stoffen in bijvoorbeeld urine, bloecJ en uit-
ademingslucht verschirft extra inzicht in cle

mate van blootstelling van de inwendige or-
ganen, en dus van het gezondheidsrisico, en

van de verschillen hierin tussen werknemers
op dezelfde werkplek.
Door de (lortrnissie Werkgroep van Des-

kundigen varr de Gezondheidsraerd ziirl waar
nroge liik lriolog,ische limicten opgcnontcrt in

cle aclvieswaarderapporten. Het betreft hier
geen bestuurlijk vastgestelde waarden, zoals

cle NIAC-waarden, maar gezondheidskundi-
ge advieswaarden. Somrnige betreffen rlaxi-
male waarden per werknemer, lndere maxi-
male gemiddelde waarden voor een groep

werknenrers, weer andere hebben de beteke-
nis van waarschuwingssignaIen/actiewaar-
den. Informatie over biologischc advies-
waarden en de onderbouwing ervan w<>rdt,

behalve in genoemde adviesw:larderappor-
ten van de Commissie IW'GD ter vaststelling
van wettelijke grenswaarden, ook gegeven

in de, eveneens door de SDU uitgegeven, (ge-

deelteli jk losbladige) reeks'Protocollen voor
de Bedrijfsgezondheidszorg'. Voor de vol-
gende stoffen ziin onderbouwingen van bio-
logische limieten clan wel protocollen be-

schikbaar:

Rdpporten uan de Ccsmntissie WGD uan de

Gercndhcidsraad

Arseenverbindingen (anorganische)
Cadr.nium
Chroonr cn -ver'bindingcn
4,6-Dinitro-ortho-cresol
n-Hexaan
Koolmonoxide
Kwik (metallisch)
Kwikalkylverbindingen (methylkwik en

ethylkwik)

a
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2.5.1 chemische factoren

Kwikverbindingen (organische, phenylkwik
en alkoxyalkylverbindingen)
Kwikzouten (anorganische)
Lood (anorganisch)
Mangaan
Methyleenchloride
Nikkel en -verbindingen
1, 1 ,1 ,-Trichloorerhaan
Trichloorethyleen
Trichloorfluormethaan
Vanadium metaal en anorganische
verbindingen

Protocollen uoor de bedrijfsgezondheids-
zorg (losbladig)

Alun-rinium en anorganische aluminiumver-
bindingen
Antimoon en antimoonverbindingen
Arsenicum en anorganische arseenverbin-
dingen, behalve Arsine
Benzeen
Beryllium en Berylliumverbindingen
Cadmium en Cadmiumverbindingen
Chloroform
Chro<>m en anorganische Chroomverbin-
dingen
Cobalt en Cobaltverbindingen
Dichloormethaan
D ith i ocarbam a ten
Ethylbenzeen
Fenol
n-Hexaan
Isopropylbenzeen (cumeen )

Kwik, metallisch; kwikzouten en organische
kwikverbindingen
Lood en zijn ion-verbindingen
Mangaan en anorganische mangaanverbin-
dingen
Methanol
Methyl-n-butylketon (2-hexanon )

Molybdeen en anorganische molybdeenver-
bindingen
Nikkel en Nikkelverbindingen
Nitrobenzeen
Organofosfaten en Carbamaten (Choline-
sterase-remmers )

Organ otinverbrndinger-r
Pentach loorfcnol

polycyclische Aromatische Koolwaterstof-
fen (PAK)
Pyrethroïden
Selenium en anorganische seleniunrverbin-
dingen
Styreen
Tetrachloorethyleen
Tetraethyl- en tetramethyllood
Tolueen
Trichloorethaar-r
Trichl oorethyleen
Xylenen
Zwavelkoolstof

BiilageT- Stoffen die in behandeling ziin

De volgende stoffen zijn volgens de drietrap-
sprocedure in behandeling voor de vaststel-
ling van wettelijke grenswaarden. De stoffen
gemerkt nlet een 't komen voor op de lijsr
van de kankerverwekkende stoffen die te
vinden is in de Nationale MACJijst (bijlage
2) en in Al-blad 6 'Kankerverwekkende
stoffen en processen'.

Aceetaldehyde
Aceton
Acetonitril
Acrylnitril "
Adriamycine "
Allylalcohot
Aramidevezels
Arseenverbindingen (anorg.) "
Azathioprine "
Aziridine "
Azobiisbutyron itril
p-Benzochinon
1,2,3-Benzotriaai
Beryllium en -verbindingen "
n-Butylacetaat
Butyllactaat
B-Butyrolacton "
Captan
Carbadox "
1 -Chloor-2,3-epoxypropaan "
Chloortrirnethylsilaan
Chroornverbindingen "
Cresolen
Cyanides incl. cyaanwaterstof
Cyclofosfamicle ''
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Cyclopropaan
Dacarbazine "
N,N'-Diacetylbenzidine "
2,4-Dianinotolueen "
o-Dianisidine "
1,2-Dibroomethaan "
3,3'-Dichloorbenzidine "
1,2-Dichloorethaan "
| ..]-Drchloor-2-propanol "
1,3-Dichloorpropeen
Dieselmotoremissie "
Diethyleenglycol
Diethylsulfaat "
Difenylamine
Diglycidyl resorcinol ether ''
Dimethylsulfaat "
Dinoterb
Dioxinen
Endotoxinen
Enfluraan
1,2-Epoxypropaan "
Ethyleenthioureum
Etridiazol
Formaldehyde
2-Furaldehyde
Furazolidon "
Glutaaraldehyde
Graanstof
Halothaan
Hydrochinon
Hydroxylamines
Isofluraan
Isopreen
Isopropylacetaat
Kwikverbindingen
Lactaten
Lasrook
Lindaan
Lood en -verhindingen
Mangaan en -verbindingen
Metamnatrium
2-Methylaziridine "
4,4'-Methyleenbis(2-chlooraniline)
4,4'-Methyleendianiline "
Methylisothiocyanaat
Metronidazol "
Natriu mperboraat
Nikkel en -verbindingen "
-5-Nitroacenir fteen "-

2-Nitronaftaleen "

2-Nitropropaan "
Nitrosamines
Pentaerythritol
Piperazine
Piperidine
Platina en -verbindingen
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK's) "
Procarbazine hydrochloride "
B-Propiolacton "
Propyleenglycol
Stikstofdioxide
Stoddard Solvent
1, 1,2,2-Tetrachloorethaan
Tetrachloorethyleen
Thiotepa
Tin en anorgirnische -verbindingen
o-Tolidine "
p-T<llueensul fonylchloride
o-Toluïdir-re ''
Trichloorethyleen
Urethaan "
Vinl'lbromide "
Vinylideenchloride
Zwaveldioxide
T,wavelzanr

Biilage 8. Rapporten van de Commissie
WGD van de Gezondheidsraad

De rapporten met een RA-nutnmer ziln urt-
gaven van de SDU Uitgeverij. De rapporten
met een GR- of VGD-nummer worden uit-
gegeven door de Gezondheidsraad.

RA 6192 Aceetaldehyde
1,99 5 10 5 W'GD Acetoncyanohydrine (Ace-

toncyanohydrin)
RA 13/87 Acrylaten
GR 1994107 Acrylnitril
RA 6187 Aflatoxine B 1, 82, Gl en

RA U92

RA 2/89
1997t07

RA 2/84

G2
Allyl-2,3-epoxypropylether
(Allylglycidylether)
Aniline

§7GD p-Aramide vezels (p-Aramid
fibres)
Arseenverbindingen (anor-
ganisch, exclusief at seenwa-
terstof)
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RA r/84
RA 9/89

RA 6/8.5

RA 5/89
RA 3/92
RA 4/88

Asbest
Evaluatie van risico op kan-
ker bij beroepsmatige bloot-
srelling aan asbest (aanvul-
lend op RA 1/84)
Bariumchromaat ( Chroom
en -verbindingen)
Benzeen
Benzine (Gasoline)
Beryllium (Beryllium and
beryllium compounds)

1.996102 \{/GD Bisfenol A
1.996102 \VGD Bisfenol A diglycidylether
RA 13/90 Broommethaan (Methylbro-

mide)
RA 5/90 1,3-Butadieen (1,3 Buta-

diene)
GR 1994110 1-Butanol(1-,2-andt-Buta-

nol)
GR 1994110 2-Butanol (1-, 2- and t-Buta-

nol)
RA16/90 2-Butanon(Methylethylke-

tone)
199 61 0 1 WGD 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

(Ethyleneglycol ethers)
GP.1994l17 iso-Butylmethacrylaat (Met-

hacrylates)
GP.1994111 n-Butylmethacrylaat (Met-

hacrylates)
1.995104 'S7GD Cadmium and inorganic

cadmiumcompounds (her-

RA 6/85

RA 3/88

RA 6/80
1998/09 WGD

ziening RA 5/80)
Calciumchromaat (Chroom
en -verbindingen)
Carhonylfluoride en PTFE-
pyrolyseprod ucten
Chloor
p-Chlooraniline (p-Chloro-
aniline)

RA 4/93

199 5107
RA 1/86

RA2/82

2-Chloor- 1,3-butadieen
(p-Chloroprene)

WGD Chloordioxide
1 -Chloor-2,3 -epoxypro-
paan (Epichloorhydrine)
Chloorethaan (Mo-
nochloorethaan)

RA15/87 Chloorfluor(Fluorcarbons)
RA15/87 1-Chloor-1,1-difluorethaan

(Fluorcarbons)

RA 15/87 Chloordifluormethaan
(Fluorcarbons)

RA15/87 Chloorpentafluorethaan
(Fluorcarbons)

1.99 I I 08 WGD 4-Chloor-o-toluïdine (4-
Chloro-o-toluidine )

RA15/87 Chloortrifluormethaan

1,998115 WGD Cresolen (Cresols)
RA 15/90 Cyclohexaan

RA7t87
RA 6/85

RA 3/90
RA 9/93
RA 5/87

RA 12190
1,997105WGD
RA 3/91

RA 10/90
RA7t93

( Fluorcarbons)
Chloroform
Chroom en chroomverbin-
dingen

Cyclohexanol
Cyclohexanon
1,2-Dibroomethaan

RA 1/88 l,4-Dichloorbenzeen (Para-
Dichloorbenzeen )

RA15/87 Dichloordifluormethaan
(Fluorcarbons)

RA 8/87 1,1-Dichloorethaan
1997 /01. WGD 1,2-Dichloorethaan
RA 15/87 Dichloorfluormethaan

(Fluorcarbons)
RA 8/92 Dichloormethaan (Methyle-

ne Chloride) (herziening RA
1/831
Diethylsulfaat
Difenylamine
Difenylmethaan-4,4'-diiso-
cyanaat (Diisocyanates)
Dimethylamrne
2,2-Dimethylbutaan ( Hexa-
ne isomers)

1.99 5 108 §(/GD Dimethylformamide
P.A7l93 2,3-Dimethytbutaan (Hexa-

ne isomeren)
RA 2/87 1,1-Dimethylhydrazine
RA 12190 Dimethylsulfaat
RA 1/87 l,4-Dioxaan
RA 2192 Distikstofmonoxide (Ni-

trous oxide) (herziening RA
2t8s)

1.998103 §7GD Endotoxinen (Endotoxins)
19981 11. WGD 1,2-Epoxybutaan (1,2-

Epoxybutane)
1996103 WGD 1,2-Ethaandiamine (1,2-Et-

hanediamine)
199 6l 01. WGD 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol

(Ethyleneglycol ethers)
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1997t04 \WCD Isopropylaceraar ". 2
1,995lO2 §íGD Keramische vezels (Man

RA 10/91 Ethylacetaat
RA 6/90 Ethylacrylaat
RA -/90 Ethvlamine
RA 9/91 Ethylbenzeen
RA 6/89 Ethyleenoxide
GR1994/11, Ethylmethacrylaat
RA 4/89 EthylmethaansulPhonaat

(EMS)
1996104 WGD Fenol (Phenol)

1 998/06/WGD o-Fenyleendiamine (o-Phe-
nylenediamine)
Fenylhydrazine
Fluor
Fluoriden, anorganisch ver-
bindingen
Fluorwererstof ( Hytlrogen-
fluoride)
Formaldehyde
Formamide
Fosfine ( Fosforwaterstof )

Ftaalzuuranhydride (Phtha-
lic anhydride)
Ftalaatverbindingen (Phtha-

RA 2/87
RA 1/89
RA 1/89

RA 1/89

RA 3/87
1995/08 XíGD
RA 1/80
RA 3/89

RA 8/93

made mineral fibres)
Koolmonoxide (Carbon
Monoxide) (herziening RA
2t79\
Kwartsstof (Crystalline
forms of silicon dioxide)
Kwik (metallisch)
Kwikalkylverbindingen
( Kwikalkylverbindingen-
korte keten, uitsluitend me-
thylkwik en ethylkwik)
Kwikverbindingen orga-
nrsch lOrganische kwikver-
hindingen, uirsluitend phe-
nyl-kwik en alkoxyalkylver-
bindingen)
Kwikzouten anorganisch
(Anorganische kwikzouten)
Lachgas (Nitrous oxide)
(herziening RA 2/85)
Lasrook (Arc welding fume
particles not containing
chromium and nickel)
Lood (anorganisch)
Loodchromaat (Chroom en

verbindingen)
Mangaan

late esters)

1,995102 \íGD Glas(vezel) (Man made mi-
neral fibers)

RA13/87 Glycidylmethacrylaat
RA 6193 n-Heptaan (herziening RA

1/81)
2-Heptanon (monoketones)
3-Heptanon (monoketones)
n-Hexaan
Hexachloorbenzeen
Hexamethyleendiisocya-
naat (Diisocyanates)
1 ,6-Hexanolactam
(Caprolactam)
2-Hexanon

Houtstof (Wooddust)
Hydrazine
2-Hydroxyethylacrylaat
Hydroxyethylh y dr azine
2-Hydroxyethylmetha-
crylaat

RA 13/87 2-HydroxyproPylmetha-
crylaat

RA 3/91 Isoforondiisocyanaat (Dii-
socyanates)

RA7/92

RA 5/92

RA 5/81
RA 5/82

RA 4/82

RA 3/82

RA2t92

RA 1/93

RA 2/80
RA 6/85

RA 1/82

RA 1/90
RA 4/90

RA 4/90

1995/01
RA 4/87

RA 14190
RA 14190
RA 11/87
RA 2/88
RA 3/91

RA 4/84

RA 2/90
RA 8/91 en
1998/13 §íGD
RA2187
RA l3187
P.A2187
RA 13/87

GR199411,1, Methacrylaten
1,996107 WGD 2-Methoxyethano[ (Ethyle-

neglycol ethers)
1 99 6l 01 WGD 2-(2-Methoxyethoxy)etha-

nol (Ethyleneglycol ethers)
199 6101 §7GD 2-Methoxyethylacetaat

(Ethyleneglycol ethers)
RA 5/93 1-Methoxy-2-ProPanol
RA 5/93 2-Methoxy-1-proPanol
RA 5/93 1-Methoxy-2-propylacetaat
RA 5/93 2-Methoxy-1-ProPYlace-

taare
Methylacrylaat
1 -Methylbutylacetaat (Amyl
acetate)
2-Methytbutylacetaat (Amyl
acetate)

§íGD Methylchloride
2-Methyl-4,6-dinitrofenol
(4,6-Dinitro-ortho-cresol)RA 12l87 2-lsoproporyethanol

16.5



GR 19941109 Methylmethacrylaat
RA 4/8 Methyl Methanesulphonare RA 8/89 en

(MMS) 1998/07 WGD
RA7193 2-Methylpentaan (Hexane RA 6/91

isomers) RA 3/8-5
RA 7t93 3-Methylpentaan (Hexane

isomers )

RA 4/91 4-Methyt-2-pentanon (Me-
thyl isobutyl ketone)

GR 1994110 2-Methylpropanol-2 (1-,2-
and t-Butanol)

GR 1994123 Methyl-tert-butylether
1995102 WGD Minerale wolvezels (Man

made mineral fibres)
RA 14190 Monoketones (7/8 Carbon

chain aliphatic)
RA3/91 Naftaleendiisocvanaat ÍDii-

socyanates)

2.5.1 chemische factoren

RA 14190

RA 14190

5-Methyl-2-hexanon
noketones)
5-Methyl-3-heptanon
noketones)

(Mo- RA 5/92

(Mo- RA 5/85
RA 6/ris

Siliciumdioxide (Cristalline
forms of silicon dioxide)
Stikstofdioxide
Strontiumchromaat
(Chroom en verbindingen)

Styreen (Styrene)
Talk (Talc dusts)
Tetr,rcarbonylnrkkel 

1 Nik-
kel en -verbindingen)
l. 1,2.2-Terrachloor- 1,2-di-
fluorethaan (Fluorcarbons)
Tetrahydrofuraan
Thioureum (Thiourea)
Tolueen
2,4-To Iu eend i isocyana a t
2, 6-Tolueend i isocya n a ar
ïicarbonyl(eta -cyclopenta-
diënyl )mangaan ( Mangaan
en -verbindingen)
l, l, I -Trichloorethaan ther-
ziening RA 3/81)
Trichloorethyleen
Trichloorfluormethaan
(Trichlorofluoromethane)
1, 1,2-Trichloo r- 1,2,2 -tri-
fluorethaan (Fluorcarbons)

1,2,3-Trichloorpropaan
Triethylamine
Trimethylamine
Vanadium merall en anor-
ganische verbindingen
Xyleen
Zinkchromaat (Chroom en -
verbindingen )

Zwaveldioxide

RA 15/87

RA 1/91
RA 11/90
RA2t9t
RA 4/80
RA 4/BO
RA 1/82

1995/03 \íGD

RA 3/83
RA 14t87

RA 1.t/87

RA 3/85

RA 1/85
1998/12

Nikkel en nikkelverbindin-
gen
2-Nitropropaan

§íCD 2-Nitrotolueen (2-Nirroro-
luene)

RA 4/92 Ozon GR 1994125 en
RA V8 I n-Pentaan 1998114WGD
1997106 '!íGD Pentaeryrhritol RA 2/83
RA 4/90 iso-Pentylacetaat (Amyl ace- RA 9187

tate) RA 10/87
RA 4/90 n-Pentylacetaat (Amyl ace-

tate)
RA 4/90 tert-Penrylaceraat (Amyl

acetate)
RA 7191 Piperazine
RA V93 Polyvinylchloride, stof
GR 1994124 1-Propanol
GR 1994124 2-Propanol
RA 12187 2-Propoxyethanol
RA 12/87 2-iso-Propoxyethanol
RA 12187 2-Propoxyethylacetaar
"1 997 /02 WGD Propyleenoxide
RA 3/93 Pyridine
1998105 \VGD Ronidazol (Ronidazole)
RA7189 Selenium en verbindingen

Zwavelkoolstof ( Carbon di
sulphide)

Literatuwr:
- Arbo-lnformatieblad Nationale MAC-

lijst ("P 145 Nationale MAC-Iijst),
Arbeidsinspectie, 1997.

- Arbo-Informatieblad 6'Kankerverwek-
kende stoffen en processen'("P 187 \Ver,
ken met kankerverwekkende stofÍen en
processen ), A rbeidsrnspeetie.

RA 5/91
RA 6/85

RA 4/85
GR 1994108
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2.5.2 Maximaleaanvaardeconcentra-
ties: mengsels

De MAC-waarden gelden slechts voor
blootstelling aan de zuivere stof en zijn nret
van toepassing op mengsels van stoffen. Het
kan namelijk voorkomen dat de schadelijke
werking varl een dergetijk mengsel de sorn is

van die van de afzonderlijke stoffen, maar
het is ook mogelijk dat de schadeliike effec-
ten van de afzonderlilke stoffen elkaar ver-
sterken of verminderen. Bij geliiktijdige
blootstelling aan verschiller-rde stoffen - zo-
als in de praktijk vaak het geval is - moet
men daarom nagaan wat hiervan de conse-
quentie is voor de maximale aanvaarde con-
centratie van het mengsel.
Vror een beperkt aantal situaties kunnen re-
kenregels gehanteerd worden waarmee de
blootstelling aan een mengsel mede beoor-
deeld kan w<>rden. Deze rekenregels hebben
eclrter geen officièle status. In die gevallen
waarin de bestanddelen van een mengsel na-
meli jk soortgelil ke toxische effecten hebben,
maar elkaar niet versterken, kan door toe-
passing van de volgende formule worden
nagegaan of de maxin'rale aanvaarde con-
centratie van het mengsel wordt t>verschre-
den:

C,/T, + Crff.,+.. + C,,/I,, = I, C/T

waarin: C,.a....,, staaT voor de cclncentrittie
van sroÍfen 1,2...n die aanwezig zijn in de
luchr. T,2. ,, staxt voor de ma*imale aan-
vaerde concentratie van dezc srofferr.

Als de som van de quotiënten I C/f kleiner
is dan l, is de concentratie van het damp- of
gasn'rengscl zodanig dat in algemene zin
schade aan de gezondheid niet waarschijn-
lilk wordt geacht. Wanneer I C/f groter is

dnn l, dan is cen dergeliike situaric uit ge-

zondheidskurrdig, oogpunt niet verant-
woord. Deze methode is dus bruikbaar als
de stoffen onafhankelijk vzrn elka:rr werken.

Ook kan de maximale aanvaarde concentra-
tie voor een vloeistofmengsel waarvan de sa-

grenswaarden ademhalingslu cht 2.5,2

menstelling bekend is en waarvan de corn-
ponenten toxicologisch geliiksoortig zijn be-
rekend worden. Zie hiervoor het boekje
Threshold Limit Values and Biological Ex-
posure Indices 7996 van de American Con-
ference of GovernmentaI Industrial Hygie-
nists (ACGIH).
Zilnin de lucht verschillende stoffen aànwe-
zig r,l'aarvan de toxische werking sterk ver-
schilt, dan dient minimaal voor elk bestand-
deel van het rnengsel de concentratie in de

lucht onder zijn eigen MAC te blijven. Voor
die gevallen waarin stoffen elkaars toxische
werking beïnvloeden ziin geen eenvoudige
rekenregels te geven.

Voor drie oplosrniddelenmengsels, ten slot-
te, zijn wel officiële MAC-waarden vastge-
steld, namelijk voor rubber solvent, stod-
dard solvent en terpentiinolie. Zie daarvoor
paragraaf 2.5.1, billage 5, blz. 1.57.

2.5.3 Geurveiligheidsfactoren

De reukzin van de mens kan soms helpen
om tijdig de overschri jding van de maxin'rale
aanvaarde concentÍatie van een schadeliike
stof te constateren. Door T.E. An-roore en E.
Hautala (Literatuur) is hiertoe een methode
ontworpen, waarbij gebruik wordt gemaakt
vàn een geurveiligheidsfactor (()VF), waar-
van de waarden zijn ingedeeld in vijf klas-
sen.

Voorts zijn de reukgrenzen van 21,4 vluchti-
ge stoffen uit diverse bronnen geëvalueerd,
op basis waaÍvan een lijst van verantwoorde
gemiddelde waarden is opgesteld. De GVF
wordt gedefinieerd als het quotiënt van de
MAC-TGG en de reukgrens beiden uitge-
drukt in ppm. De CVF-classificatie en de [re-

tekenis hiervan zijn aangegeven in de vol-
gende tabel. Hierbij is rekening gehouder-r

met de grote variatie in reukgrenzen, zoals
die in literatuur wordt aangetroffen, de ge-

middelde spreiding in reukzin van de mens
en de verhogrng van de reukdrempel door
afleiding (geconcentreerd zijn op werkzaam-
hederr in plaats van op geur).
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2.5,4 chenrische fnctoren

()euruciIigbeidsfactor (GVE) Classilicatie

(ieu rvei Iig-
hei dskl a sse

(ieLrrveilig- Onrschrijving
heidsfactor

B
(l
I)

> 5.50

26....t50
1...26
0,1 8 .. .1

< 0, 18

Mecr dan 90%, van dc blootgestcldc personcn neen)t lrct berci-
kerr van de maxirnaal aanvairrcle conccntrirtic via cle reuk
wxilr. ()ok lrij atleiding d,ror wcll<zrr;rrnhcd..lr.
lJt nr vrr,rr .50 rot t)0",, virrr tlc pctsoltert.
ldem voor rninder datr 50'/o van de personen.
l 0 tot -50% van de op de geur geattendecrde personen kunnerr
via cle reuk het berciken van cle rraximaal aanvaarrle concen-
tratie witarnemen.
Idenr voor nrinder clan l0'% van cle pcrsonen.

Uitgaandc varr de MAC-waarde van een stof
en van zijn reukgrens! zoals vermelcl in de
MAC-waardenlijst in paragraaf 2..5.1 var-r

dit jaarboek kan de GVF'eenvoudig worden
berekerrd, waaruit dan via de tabel de geur-
veiligheidsklasse kan worden bepaald. Stof-
fen clie tot cle zuurstofverdringende gassen
hehoren, hcbben geen MAC-warrrde. In AI-
blad Nationale MAC-lijst worden deze srof-
fen gedefinieerrl en opgesomcl in lrijlage 4.
Om van deze stoffen toch een ger.rrveilig-
heidsfactor te berel<enen, kan in plaats v:rn
de MAC een waarde van I40.000 pprn w()r-
tlen ingevuld. Bij eelr concentrirtie van
140.000 ppm (14"1,)van een vreernd gas in
de lucht is het zuurstofgehalte nog slechts
1137o, wat eer-r gevaarlijk lage waarde is. Bij
werkcn met stoffen die in klassc A of B val-
Ien, is de kans dirt men tijdig gewatrrschuwd
wordt voor MAC-overschrijdir-rg groot tot
redelijk groot. Slechts een minderheid van
de stoffen genoenrd in de lijst valt hier echter
onder. Met andere woorden: meest:rl mag
men niet op waarschuwing door de reuk re-
kerren. rrog afgezicn van sittralics wlarin
verscheidene chenricaliën aanwczig zijn, die
elkaars rer-rk kunnen rnaskeren.
Zoals bekend zijn er nog vecl meer redenen
waaronr dc reukzin van de nrens te kort
schiet, zoals het fcit dat sommige drrmpen/
gassen lcuklo,rs zijn. de gt werrning respec-
tievelijk de verlamming v:rn de reukzenu-
wen, de persoonlijke uitz<lndering op de ge-
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middelde reukzin, enz. Voeg hierbij dat
overscl-rrijding v:rn rle MA(l-waartle voor
sornrnige chemica[iër-r snel tot acuut gcvairr-
lijke situaties kan leiden, d:rn zal het cluide-
lilk ziin dat de ne us slecl-rts beperktc waarde
heeft.

2.5.4 Zuurstofgehalte in lucht

Normaal bevat lucht 21 volumcprocent
zuurst()f. Zodra dit gehalte daalt tot 18(X, of
lager, dreigt gevaar voor cle gezondheid. Dc
enige betrouwbare manier ont v:1st te stellen
of in een besloten ruimte voldoende zuurstof
aanwezig is, is meten. Dood door zuurstof-
gebrck tree.lt zo srrel irr, dat nren niet t-rp

reàctiesnelheid, instinct of ervaring kan ver-
trouwen. Binnen 30 seconclen raakt het cen-
trale zenuwstelsel verlamd, wirarcloor het
slachtoffer buiten bewustzijn raakt.
Degene die rneet, moet grote ervaring heb-
ben en beschikken over goede, geijkte r-neet-
apparatLrur. Zuurstof kan worden verclrorr-
gen door op zichzelf onschuldige grrssen (zie
bijtage 4 van Al-blacl Nationale MACI-lijst)
of worden gebonden, bijvoorbeeld door
roestv()rming in een tank. Vooral bij het
werken in besloten ruinrten rnoet rren be-
dacht zijn op zuurstoftei<ort. Het is al ver-
schillende rnalen gebeurd dat ool< dc redders
slachtoffer werden van zuurstoftekort.



Zie verder: Adcmhalingsbcschermitrg, para-
graaf 12.6 in ciit br>ek, Arbo-lnÍormatieblad
.5 'Besloten mitntcn'.

2.5..5 Anderegrenswaarden

Nlast de Nedcrlirndsc NIAC-rvaarden en cle

hierrlee sterk verwante buitetr[andse gretts-
rvaarden zoals cle Europese grenswa:lrdcn'
de TLV's van de AC(ilH, de I'}ELs (Pcrmis-
sible Exposure Limits) van de overheid van
cle Vcrenigde Staten, c1e l)uitse MAK's
(Maximrrle Arbeitsplatz Konzentratiort), de

Franse VLE's (Valeur Lirnite d'Exposition),
zijn cr nog ,.tndere grenswaarden die in ver-
baucl met de blootstellirrg aan schadelijke
stoffen worden gebrr-rikt:

Bktktgische greilstu(tLlÍLlen, in het Duits Bio-
logische Arbeitsstof-ïrleranz ( IIAI)waar-
den gerroemd, in het Engels Biological Fir-
poslrres Inclices (BL,l's) genoet.ncl. Het gaat
hierbij om het v:rststellen vrrn Lle nr.lte van
opname viln een stof cloor het gehalte hier-
van (of van een omzettings;:rroclr-rct) te meten
in een monster bloed, uriue, urtademings-
lucht of eventueel een arncler biologisch mc-
clium (nagels, haretr) van cle betreffencle per-
soon. Metr spreekt d:rtr van biologische mo-
n itorilrg.
Voor een :rantal stoffen is vastgesteld hoc-
veeI het gchirlte hiervan in een bepa:rlde li-
chaar.nsvloeistof virn de mens Inaximiritl mrrg
hedr:r gen : de bio logische grettsw,ra rclc vitt.t

clie stof. Worclt bij de meting geconstirteerd
clat cleze waarde wordt overschreden dan is
clit een indicatie voor een te hoge opname!
c.q. blootstelling.
Omclat voor kankerverwekkende stoffen
geen veilige grenswaarden kunnen worden
vastgesteld, heeft men in Duitsland voor
dergelijke stoffen El(A-wairrden (Exposi-
tiousàquivrlente ftir krebserzeugende
Arbeitsstoffe) varstgesteld. Deze biologische
grenswaarclen corresponderen met een be-
paald (aanvaard) risiconiveilu.
Biologische grenswaarden zijn te vinden in
de Duitse MAK-lijst en de TLV-[ijst van de

ACGIH. In de Duitse MAK-liist 1997 staan

grerrswa:rrdert r.lemh,rli ngsl trcht 2..§.5

vo<tr 44 stoffen BAT-wilardcn erl voor l2
stoffen EKA-waarclen vermclcl en cle AC-
GIH heeft in 1993 voor'14 stoffen BEI's
va stgestelcl.
Het meten van de optrlme door de metts is

een waarclcvol[e aanvulling op het meten
vrn de bkrotstelling, zodat te verwachten is

dat het aantal stoffen r-net biokrgische grens-
waarclen zal toenemetr. De Nederlirnclse
MAC--lijst bevat geen biologische grerrs-

w:lar(len. Wel zijrr er \o()r' lt{ stoiÍtn of
gÍoepen van stoifen door cle Werkgroep vrrn

l)esk uncligen biologische irdvieswaarclen
vrrstgestcld. l)it betreft gezonclheidsktrndige
waarclen die echter geen bestuurlijk-juricli-
sche status hebbcn. Zie verder biilage 6 vrn
cle Nationale MAC-Iilst in paragraai 2.-5.1

van clit boek.

lmmeditrtely D(lngerous ttt Life or
Hedlth (I DLH)-LudLlrde, cle nraximale con-
centratie van een str>f in de lucht waaraan
rnen bij blootstclling nog binnen 30 rrinutetl
zou kur-rnen ontvluchten zor-rder dat dit l-ret

vluchten enrstig belemnrert of ononrkee rbir-
re effecten op rie gezontlheid gceft. Deze

waarden, clie v«ror nooclsitt-taties gelcien, zijrt
te vinclen in NIOSH Pocket Guide to (lhemi-

cal Hazards.

Max i»talc I nt ttt issi,' Ct )nL'L'tt I r,t I i e

1Ml('.)ruaardeu. Dit zijrr die eoncetttrrttics
aan verontreiuigingen in cle (buiten)ltrcht
waarvan voor de tlens in het algerreer-r (dus
niet alleen werknemers zoals bij MAC-
wirarden) geen sclrade is tc verwachten. On-
derscheid lvordt gemaakt in l<clrtdurcnde
(uren, dagen) en continLre bkrotstellingen.
Vaak wordt hierbii ook de beschcrming vat'r

cie dieren- eu plantenwereld betrokken.
MlC-waarden zijn voorirl v,rn belang voor
de onrwonenden van beclrijven clie stoffett in
de ourgevingslucht brengen, die schadeliik
kunnen zijn voor de gezt>nclheicl of reukhin-
der veroorzirken.
In een zrantirl vanaf [97.5 door cle Gezond-
herdsraad uitgehrachtc rrJvresrel.porten ziilt
voor een klein aantal stoffen MIC-waarden
vo()r continue blootstelling voorgesteld.
Aangenomen worclt wel dat MIC-waarden

...,,:. ,|t.

i.,.,, .aIr:,
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2.5.6 chemische factoren

in het algemeen in de orde van grootte van
l/20 van de MAC-waarde liggen.

Aanuaardbare Dageliikse lnname (ADI, Ac-
ceptable Daily Intahe) . De ADI is het aanta I

mg van een stof per kg lichaamsgewicht dat
dagelijks via de voeding kan w<>rden opge-
nomen gedurende het hele leven zonder
merkbaar risico, beoordeeld op basis van al-
Ie bekende gegevens van dit moment. ADI-
waarden worden vastgesteld door de §Tereld
Gezondheidsorganisatie en de Wereld V<red-
selorganisatie.
Beroepsmatige blootstelling aan schadeli jke
stoffen door opname via de mond komt wei-
r.rig voor; ADl-waarden zijn in dit verband
clan ook van ondergeschikt belang. Deze
waarden staan in het Contaminantenboekje
en het Additievenboekie, beide uitgegeven
door de SDU Uitgeverij.

2.5.6 Meting van schadeliike stoffen
op de werkplek

Blootstelling aan toxische stoffen op het
werk kan een oorzaak zijn van gezondheids-
schade ofhinder. Het is daarom van belang,
dat blootstelling aan toxische stoffen tijdens
het werk doeltreffend wordt voorkomen.
Om te kunnen beoordelen of de blootstel-
ling aan toxische stoffen doeltreffend is
voorkomen, dienen niveaus van blootstel-
ling te worden gemeten en vervolgens ge-
toetst aan de geldende normen.
Het is hierbij van belang dat de meting vol-
gens een systematische aanpak geschiedt.
Het is niet uitgesloten dat in eerste instantie
de uit te voeren meting een ad hoc karakter
draagt (bijv. in een vermoede ernstige situa-
tie), maar het is dan zaak de mering later,
voor zover mogeliik, binnen een sysrema-
tisch kader te plaatsen. De noodzaak van de-
ze systematische benadering ligt in de 'waar-
de'van het verkregen meetresultaat: naar-
mate de meting minder een ad hoc karakter
heeft, neemt de zeggingskracht van het mee-
tresultaat toe en kunnen meer verantwoorde
en beter controleerbare uitspraken worden

170

gedaan naar aanleiding van dat meetresul-
taat.
Bij deze systematische benadering gaat het
in de eerste plaats om het arbeidshygiënisch
kader lvaarin de metrng wordt uitgevoerd,
en in de tweede plaats om het uitvoeren van
de metingen zelf ('de regelen der kunst').

2.5.6.1 Meten binnen het arbeidshygië-
nisch kader

Het meten van concentraties van toxische
stoffen in de lucht op de werkplek is geen
doel op zich. Dergelijke metingen vinden
plaats in het kader van een meer algemeen
periodiek arbeidshygiënisch en bedrijfsge-
neeskundig onderzoek. Dit onderzoek heeft
als doel het systematisch herkennen, evalue-
ren en beheersen van blootstelling aan toxi-
sche stoffen. In de evaluatiefase van het on-
derzoek wordt de blootstelling gekarakteri-
seerd, waar mogelijk gekwantificeerd, en
vervolgens afgewogen tegen de te verwach-
ten gezondheidseffecten.

In de herkennings- en evaluatiefase van het
arbeidshygiënisch onderzoek worden syste-
matisch gegevens verzameld over factoren
die van invloed kunnen zijn op de blootstel-
ling van de werkers. Zo wordt nagegaan:

- ,rí toxische stoffen aanwezig zijn, en zo ja
in welke vorm (aërosol, gas/damp, vloer-
stof);

- wat de oorzaak is van hun aanwezigheid;

- of, hoe, wanneer, hoe lang en hoe vaak
blootstelling van werkers kan plaatsvin-
den;

- welke omstandigheden (inrern of extern)
de mate van blootstelling kunnen beïn-
vloeden;

- of bijzondere situaties met betrekking tot
blootstelling kunnen vóórkomen (storin-
gen, onderhoud, reparatie);

- welke maatregelen zijn genomen om de
blootstelling te beperken.

Aan de hand van een dergelijke inventarisa-
tie kan een beoordeling worden gemaakt
van de mate van blootstelling. In dit verband
kan het noodzakelijk zijn ontbrekende in-
formatie over niveaus van blootstelling var-r



werkers te verzamelen door concentraties
van stoffen te meten in de lucht op de werk-
plek. Deze informatie betreft de blootstel-
ling aan stoffen via de inademing. Blootstel-
ling vra de huid of door inslikken wordt niet
verdisconteercl. Blootstelling via de inge-
ademcle lucht zal in de meeste werksituaties
echter het belangrilkst zijn.
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Onr veilig te kunnen werken en omgaan met
gevaarlijke stoffen staan diverse informatie-
bronnen ter heschikking. Deze par:rgraaf
richt zich daarbij op specifieke informatie
over individuele producten (stoffen of pre-
paraten), welke gevaren ermee ziin verbon-
den en welke preventieve en welke schade-
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2.5.7 Ademhalingsbeschermings-
middelen

Ademhalingsbeschermingsmiddeler-r worden
gebruikt waar hinderlijke of voor de ge-

zondheid schadeli jke concentraties vart

luchtverontreinigingen aanwezig ziin die
niet op andere wijze bestreden kunnen wor-
den. Ook daar waar het zuurstofgehalte be-

neden de gevaarlijke lirens zou kunnen da-
len moeten effectieve maatregelen worden
getroffen om de toevoer van voor de adem-
haling geschikte lucht te waarborgen.
Het gebruik van deze middelen vormt vrii-
wel altijd een zware fysieke en psychische
belasting. Bovendien vertragen ademha-
lingsbeschermingsmiddelen meestal het
werktempo. Daarom moet de noodzaak van
het gebruik zoveel mogelijk worden be-
perkt. Daartoe moeten eerst zo mogelijk de

bron van blootstelling worden weggen()-
men. Daarna volgen maatregelen om de

werknemers afdoende af te schermen van de

bron (bijvoorbeeld door afzuiging), en pas

in het uiterste geval mogen adembescher-
mingsmiddelen worden uitgereikt.
Eigenli jk horen ademhalingsbeschermir-rgs-
middelen alleen in reddings- en verkennings-
acties te worden gebruikt, bijvoorbeeld bil
storingen en bij uitzonderlijke situaties of
werkzaamheden, zoals het slopen van as-

besthoudende conslructies.
Aan adembeschermingsmiddelen wordt eer-t

groot aantal eisen gesteld. Een overzicht van
deze eisen is opgenomen in paragraaf 5.6.

Informatiebronnen over gevaarliike chemische
stoffen

beperkende maatregelen getroffen moeten
worden. Het betreft dus géén algemene
richtlijnen over veilig en gezond werken met
chemische stoffen. Deze staan in paragraaf
2.3 v octrzov er het gezondheidsschadelii ke

stoffen betreft.

171



2.6. 1 chen'rische factoren

Van elke stof of preparaat die onder de defi-
nitie 'gevaarlijk' valt, moet de directe ge-
bruiksverpakking een etiket dragen waarop
in symbool en geschnft de (belangrijkste)
gevaren en adviezen voor veilig gebruik zijn
vermeld. Vror de precieze details van deze
regeling zie paragraaf 2.4.De aanwijzingen
zijn beknopt en algemeen, r.naar geven dege-
nen die het product daadwerkelijk gebrui-
ken in eerste instantie informatie voor een
verantwoorde olrgang ermee.

2.6.2 Veiligheidsinformatieblad
(Material Safety Data Sheet)

Van clk product dat onder de definitie 'ge-
vaarlijk' valt, moet door de leverancier aan
cle beroepsmatige gebruikers een veiligheids-
iniormatieblad ter beschikking worden ge-
steld. In een bedrijf zirl de daadwerkelilke
gebruiker deze informatie vaak niet direct
tot zijn beschikking hcbben, zoals clat wel
het gev:rl is met de aanwijzingen op her eti-
ket. De beroepsmatige gebruiker is hier na-
mclijk de werkgever. De gegevens op het vei-
ligheidsinformatieblad zijn ook niet prirnair
bedoelcl voor clirect gebruik op de werk-
vloer.
Omdat het veilrgheidsinformatieblad echrer
r ccl getleraillecrder gegcvens en aarrwijzin-
Ílen bevat zal de werkgever beter in staat zijn
zorg te clragen voor goede arbeidshygiéne en
veiligheid. Zokitn een betere beoordeling
gemaakt r,v<irden van de risico's in lret alge-
meen en bij bepaalde toepassingen in het brj-
zoncler.
Voorts zijn hier velerlei r.naatrege len op
maat uit te destilleren, zoals ventilatre en af-
zuiging, benodigde EHBO-middelen, hoe re
handelen bij nrorsen of incidenten. Ook
voor cle werknemersvertegenwoordiging be-
vrlt zo'n blad belangrijl<e inforrnatie on.t zich
een oordecl te vormen varr de gevirren die
het betreffcnd producr met zicl-r rneetrrengr.
Op de wcrkvloer zal de infornratie uit clit
bhd zichtbaar (moeten) worclen in de vornr
van schriftelijke wcrkinsrm*ies en bij vo<>r-
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lichtings- en opleidingsactiviteiten. Voor de
precieze details, zoals bijvoorbeeld de uit-
zonderingen, zie het Veiligheidsinformatie-
bladenbesluit Wet rnilieugevaarh j ke stoffen
(Stb. 1993,252).

2.6.3 Andereproductinformatie

Als dat «rm bepaalde redenen nodig wordt
geacht, kan uiteraard nog nadere inforrnatie
over het desbetreffende procluct bij de leve-
rancier worclen opgevraagd, zoals rapporten
inzake toxicologisch onclerzoek of met be-
trekking tot de brandbaarheid of stabilitert
van het prodr-rct. Als dergelijke irrforr.r-ratie
bestaat, is deze natuurlijk wel recds in be-
knopte vr>rm in het veiligheidsinfornratie-
blad terechtgekomen. Bij zwaarwegende af-
wegingen kan het echter zijn dat men over
gedetailleerder informatie weÍ1st te beschik-
ken.

2.6.4 Chemiekaarten

Van zo'n 1.200 stoffen, wa:rronder een be-
perkt a:rntal mengsels, zijn kaarten uitgege-
ven met daarop informatie over de specifie-
ke gevaren en aanwijzingen voor veilig ge-
brLrik. In vergelilking met het etiket l)evarten
de chemiekaarten meer informatie, in verge-
lijking met het veiligheiclsinformatieblacl
rrinder. In tegenstelling tor de voorgdande
bronnen geeft de chemieka:rrt geen infornra-
tie over een procluct of artikel, nrear over
een stof.
C)mclat in de praktijk producren en arrikclen
in de regel nrengsels zijn cn slechts eerr enke-
le keer (zuivere) stoffen, kunnen chernie,
kaarten meestal niet zo nraar op clc werk-
vloer gebruikt worden. Dat kan uiter:rarcl
wel voor die gevallen waar met zuivere stof-
fcn wordt gewerkt en voor die mengscls
wilarvan wel een kaart is genraakt. Ook is
het mogelijk clirt te doen voor producten die
grotendeels uit één bepaalde stof bestran.
Alvorens c1:rartoe over te g:ran, is het echter
noodzekelijk een deskundige te rairdplegen.



Omdat chemiekaarten veel door deskundi-
gen gehanteerd worden voor de beoordeling
van allerhar-rde producten is het geheel aan
kaarten gebundeld tot een boek en zijn deze

gegevens ook terug te vinden op een cd-rom.
Verder zijn in het boek nog diverse tabellen,
formules en een uitgebreide toelichting op-
genomen. Het boek kent verder een goed re-

gisfer van namen en synonienren en van UN-
numrlers. Van het Chemiekaartenboek en

de cd-rom Chemiekaarten verschijnt jaar-
lijks een herziene versie. Het Chemiekaar-
tenboek met cd-rom wordt uitgegeven door
Ten Hagen & Stam te Den Haag.

2.6.5 Werkplekkaarten

Vror de werknemers op de werkvloer is de

informatie uit bovenstaande bronnen vaak
moeilijk direct te vertalen naar de werksi-
tuatie. Meer geschikt zijn dan de zogenaam-
de werkplekkaarten, waarin de inforntatie is

toegespitst op de bedriifssituatie. Op een

werkplekkaart is k<>rte, bondige informatie
te vinden over het product (vaak een meng-
sel van stoffen, dus een preparaat), de han-
deling, beschermende maatregelen, veilig-
heidsinforn-ratie zoals blusrniddelen ( waar
zijn t.e re vinden?) cn rlarmnttmmers vatt in
te schakelen bedrijfsinterne en -externe
cliensten.

2.6.6 Diverse handboeken over
chemische stoffen

Als de voorgarande bronnen niet tot de ge-

wenste gegevens geleid l-rebben, dan zijn er
nog diverse standaarclwerken te raadplegen.
Deze hebben over het algemeen het karakter
van'chenriel<aartenboek', elk rnet ziin eigen

typische kenrnerken.

De Markblàtter gefàbrlichc Arbeitsstoffe
zijn te vergelilken nret het Neclcrlandse (lhc-
nriek;rlrtenhoek, nt,tar zijrt t,p sottlmige
punten gedetailleerder. f)e losbladige uitga-
ve var-r Kiihn-Birett bev:rt tlaast dc chemie-
kaarten van stoffen nog zcer veel andere in-

informatiebronnen over gevaarlijke chemische stoffen 2.6.6

formatie over chemische stoffen. De uitgave
is ook op diskette verkrijgbaar.

De Chemical Safety Data Sbeets ís een serie

van (tot dusver) vijf werken met informatie-
bladen van zuivere stoffen. Per deel wordt
een groep van stoffen behandeld, te weten
oplosn'riddelen, metalen en metaalverbin-
dingen, bijtende en irriterende stoffen, toxr-
sche stoffen er-r brandbare stoffen. Elk deel is

voorzien van meerdere registers. De CSDS

worden uitgegeven door de Royal Society of
Chemistry, Cambridge.

Het handboek Danger<rus properties of in-
dustrial materials ('Sax') bevat vooraI toxi-
cologische informatie over zeer veel stoffen.
Daarnaast hiedr deze uitgave \umtni('re ge-

gevens over ontleding en verbranding. Het
handboek is voorzien van zeer uitgebreide
z()ekregi\ters op naam/syrtoniem cn op
CAS-nummer.

De Merck Index is een encyclopedisch werk
over stoffen, en bevat diverse inforntatie
over herkomst, productiewijze, gebruik en

toepassingen, en gegevens die virn belang
zijn voor de veiligheid en gezondheid.

Her Handbuch Gefàhrlichu Giiter ('Hom-
rnel') bestaat uit losbladige, chemiekaart-
achtige informatie met meer uitgebreide
transpoÍtgegevens. Daarnaast bevat het een

register met informatie betreffende te ge-

bruiken ademhal ingsbeschermingsrnidde-
len.

Pat4,'s Industrial Hygiene and Toxicology
belicht vanuit met name bedriifsgeneeskun-
dig oogpunt een groot ilantal groepen van
verbindingen. Binnen elke groep worden
weer de belangrijkste stoffcn uitgebreid be-

sproken. Met registers per deel en een cutnu-
latieve index.

Auer Technicura is een klein boekie met
compacte inform:rtie over zeer veel stoffen.
Met name van fysisch-chemische aard, t.naar

ook ovcr etikettering. Verder aartwijzingen
inz,rke adernheling'heschernring.

,:rrËi.iiïclilÈ

::j?iirteir,*

§,Tll

173



2.6.7 chem ische factoren

Het Handbook of reactiue chemical bazards
('Bretherick') bevat informatie over de reac-
tiviteit van stoffen, zowel over stabiliteit en
(uitzonderljke) ontvlambaarheid van de
stoÍfen op zich, als over gevaarlijke combi-
naties met andere stoffen.

Gefiibrliche Chemiscbe Reaktionen ts een
losbladig werk over de reactiviteit van srof-
Íen. Dit handboek is vergeli;kbaar met
Bretherick en is daarnaast voorzien van han-
dige pictogrammen.

Sicherheitstechnische Kennzahlen brennba-
re Gase und Dampfc ('Nabert en Schön') is
een tabellenboek met brandbaarheidsgege-
vens. Een standaardwerk op dit gebied, met
(veel) oorspronkelijke onderzoeksbevindin-
gen'

Condensed Chemical Dictionary is een en-
cyclopedisch werk van bescheiden omvang.
Bevat elementaire gegevens die van belang
kunnen zijn voor de veiligheid en gezond-
heid.

Römps Enzyklopàdie beslaat zes delen over
chemie in het algemeen en stoffen in het bij-
zonder. Beknopte informatie over gebruik,
synthese en gevaren van stoffen.

Informatie over explosieve combinaties is te
vinden in de losbladige uitgave Geuaarlijke
chemiscbe reacties (Samsom H.D. Tjeenk
§íillink, Alphen a/d Rijn), de Cabiers de no-
tes documentdires, Réactions chimiques
dangereuses (Institut National de Récherche
et de Sécurité (INRS), Parijs) en de Manual
of hazardous chemical reactions (NFPA Pu-
blications 491 M, Boston).

2.6.7 Elektronischedatabestanden

Deze vallerr in dezelfde categorie als die on-
der paragraaf 2.6.6, ntaar zijn beter toegan-
keliik vanwege geautomatiseerde zoekmo-
gelilkheden. Voorl;eelden zr jn:

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemi-
cal Substances): uitgebreide toxicologische
informatie over meer dan 100.000 stoffen.
Gegevens over acute en chronische effecten,
aangevuld met hoofdzakelijk op de Verenig-
de Stater-r gerichte wettelijke regelingen.

ËINECS-p lus (European I nuantory oí
Existing Commercial Substances): een in-
ventarisatie van tot september 1981 in de
Europese Gemeenschap gebruikte stoffen:
80.000 zuivere stoffen en 20.000 preparaten
met een variabele samenstelling. Voor die
stoffen die de EG geclassificeerd heeft, is de
betreffende informatie opgenomen. Deze in-
formatie is echter niet altijd up-to-date.

CHEMINFO: Gecontroleerde chemiekaart-
achtige gegevens (maar dan uitgebreider)
van ongeveer 1.000 stoffen, afkomstig van
het Canadian Centre of Occupational
Health and Safety (CCOHS).

CESARS (Chemical Eualuation Search and
Retrieual System) : veel onderzoeksgegevens
inzake milieuaspecten van stofÍen. Vercler
proeÍdiergegevens en informatie over huma-
ne toxiciteit. Betreft zuivere stoffen.

NE W/ERSE Y HS F S ( Hazardous Su bstance
Fact Sbeets): door New Jersey Department
of Health uitgegeven informatie over zuive-
re stoffen in een vorm die ongeveer overeen-
komt met die van de veiligheidsinformatie-
bladen (material safety data sheets).

Toxline Plus (on SiluerPlatter): uitgebreid
bestand van bibliografische gegevens met
samenvattingen over (onder andere) stoffen
en preparaten. De organisaties National Li-
brary of Medicine, Chemical Abstracts Ser-
vice, International Pharmaceutical Ab-
stracts, Swedish National Chemicals Inspec-
torate en BIOSIS dragen dit bestand.

DOHSBASE: door de Nederlandse Vereni-
ging voor Arbeidshygiëne uitgebrachte dis-
kette, bevat de MAC-waarden en meetme-
thoden van ongeveer 2.000 stoffen.
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HSDB (Hazardous Substances Data Base):

van de National Library of Medicine. Bevat
monografie-achtige informatie over meer
dan 6.000 stoffen, met uitgebreide referen-
tielijsten. Betreft vaak zuivere stoffen.

CHRIS (Chemical Hazards Response lnfor'
mation System): door de United States

Coast Guard uitgegeven databank, met in-
formatie over meer dan 1.000 stoffen. Het
accent hierbii ligt op eerste hulp.

Zie verder: Opsporen en beoordelen van in-
formatie over toxische stoffen, Praktijkgids
Arbeidshygiöne, TNO Arbeid, Hoofddorp,
1,994.

2.6.8 Internet

Via Internet is het mogelijk snel aan infor-
matie over chemicalièn te komen. Verschil-
lende instanties (bedrijven, universiteiten)
hebben hun material safety data sheets
(MSDS) - al dan niet tegen betaling - toe-
gankelijk gemaakt voor de Internetgebrui-
ker. Het is hierbij echter moeitiik om het kaf
van het koren te scheiden. Veel MSDS-sen
van (met name Amerikaanse) bedrijven
staan bekend om hun'overvoorzichtigheid'.
Voor het minste gevaar worden al snel de

meest rigoureuze maatregelen voorgeschre-
ven. Dit om zich in te dekken tegen eventue-
le schadeclaims. De informatieve waarde
van een dergelijke MSDS is hiermee tot een

minrmum gereduceerd.
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3 BIOLOGISCHE FACTOREN

Algemeen

Veel levencle organismen kunnen schirde ilan
cle gezondl'reid veroorzaken. Vooral micro-
orglnisrnen, zt>a 1s bepaa I cle bacteriët.t, v i rr.r s-

\en en schinlmels ziin tlc;rl'loc in \taill, IllJar
<lok parasietetr zoit[s ,rmoebett, wornten, lrrr-
rert en rnijren. F.crr hrizorrtlerc (ilteg()ric v()r-
men de genetisch gemodrficeerde orgartis-
meu: (micro-)orgrrnismen die op kunstmati-
ge wijze vrtn tlieuwe crfeliike eigenschapperl
ziju voorzien cloor airn hct erfelijk tllateriaall
(DNA of RNA) iets tc veranderen (voorheeu

aangecluicl aIs reconrbinirnt-DNA-rnicro-or-
ganisrnen ).
Ook (clocle) stoffen of structuren die afkom-
stig ziln van levenclc organismcn horen tot
dc biologische factoren. Het garrt ditarbij om
zeer r.ritecnkrpende sr.rbstanties, zoals uit-
scheidings- en stofwisselingspÍodttcten virn
rrricro-orqlttisntt tt, .lo«le l)ilctcricr('stcn ctl

afgestorven ceilen <lf strllcturen, zoals l-rtrid-

schilÍers en haren van clieren. Ook stoffert
clie cloor (giftige) planten r,vorden aflieschei-
clen, kunnen ouder het begrip biologische
f:rctoren worden gevat, evenals pollen, za-

den en itndere allergie veroorzakende plan-
tenclelen, zoals graanstof.
hr dit hoofclstuk ligt cle nadruk cvenwel op
bacteriën, virussert eu schintntels en hutt
producten.

Er hestuatt !,rof11'.'* twe(' s()()rtell situeties
waarbij blootstelling aan biologische fecto-
ren tilLlens het rverk plaats kan vintlen:

1. Er wordt bewLrst en v<>lgetrs plan met lrio-
logische :rgenti.r gelverkt. De biologische

agentirr worden in dat geval toegepirst itr eetr

proces of zijn onclerwerp vatt ottderzoek,
bijvoorbecld in l:rboratoria voor mrcrobio-
logie, in de gezondhcidszorg of rn cle biote-
cl-rnologische rri jverheid, zowel klassiek (ztri-

vel, bier, brood) ,rls geavanceercl (rec-DNA-
techniek). Over het algemeen weten cle

werknemers of en met well<e rgentia zii pre-

cies omgaan, wat hun (gevaars)eigenschap-
pen zrjn, en of een kans bestatt dat - moge-
lijk nog onbekende - gevaarliike biologische
factoren ontstarn oi zich ontwikkclen. Be-

leid en regelgeving gerrcht op veilige irr-
beidsonrstandigheclen is in deze categ()rie
het verst ontwikkeld (zie paragraaf .3.3).

2. \X/erk waarbrj biologische factorett voor-
komen clie niet prirlair het d<tel of olrject
van handelen zijn, maar een lriiverschijnsel
trij of bijproduct van het werk vormen. Veel-
itl zijn z.e inherent aan de aard v:rn het be-

drijf zoals in de agrarische sector of bij
slachterijen. Ze ktrnnen ook inherent ziin
aan het beroep: tandirrtsen, kappers, politie-
agenten ett wcrkers in de gezondheiclszorg
die regelnratig met bloed in irnnraking ko-
men. Iliokrgische factoren kttnrten echter
ook als een externe verontreiniging voorko-
mrrt in de airconditioning, itt warntwlteritl-
stirIlaties (legi<tnellose of 've terrrne rtziekte'),
op gebouwdelen als gevolg vatt vocht of op
papier, textiel en anclerc prodttctert vrlll or-
garrische oorsprong. Dc belangstelling v(x)r
clit probleem neemt nog steeds toe. Be leid en

rcgelgeving staan nog in cle kiltderscl-roenen
(zre paregraaf -3.3).
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3.2

.3.2 biologische factoren

Effecten op de gezondheid

Biologische factoren kunnen veel efÍècten
veroorzaken. Het is ondoenlijk daarvan een
volledig overzicht te geven. ril7el ziln de vol-
gende drie categorieën te onderscheiden:
f. infecties
2. toxische effecten
3. allergische reacties.

Overigens laten de gezondheidseffecten bij
beroepsmatige blootstelling zich dikwills
niet in één categorie indelen. Bij blootstel-
ling zi jn dikwiils rnecrdere rnicro-trrgarris-
men ailnwezig. Bovendien kunnen veel van
de biologische agentia meerdere soorren ef-
fecten ver<>orzaken.

3.2.1 Infecties

Een infectie is een proces waarbrj een micro-
organisme zich, tegen de weerstand van de
gastheer (hier de mens) in, in of op de huid
of slijmvliezen of in een weefsel vermenig-
vuldigt en daarbij ziekteverschijnselen ver-
,,orz.rakt. Een dergelijk micro-organisme
wordt patbogeen yooÍ de mens genoemd.
Het betreft vooral uirussen en bacteriën, en
in mindere mate schimmels en parasieten.
Vror een infectie is wel een bepaald mini-
mum van deze pethogene micro-organismen
nodig. Is het aantal - de dosis - lager dan clit
minimum, dan kunnen zij zich niet handha-
ven en leidr de besmetting niet tot ziektever-
schijnselen: er heeft clan wel een besmetting
(blootstelling) plaatsgevonden, mazrr geen
infectie. De kans op infectie wordt uitge-
drukt ir-r de grootheid ID.,,: dit is het aantal
rricro-organisrnen dat srerisrisch bij 50%
van de populatie blootgestelde personen
ziekteverschij nselen veroorzaakt. Deze dosis
is een kenmerk van de soort (species) bacte-
rre, virus of schimmel, en van de toegangs-
weg (porte d'entrée) waarlangs zij hun infec-
terende werking u itoefenen.
ln het algemeen hebben de ademhalingswe-
gen een geringe afweer/weerstand. De IDrn
voor micro-organismen die infecties kunnen
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veroorzaken door inademing is dan ook
veelal Iaag (griepvirus: 3 stuks en tuberculo-
se bacterie: 1-1 0 stuks), dit in tegenstelling
tot cle IDr,, van veroorzakers van darminfec-
ties, die via de mond binnenkomen (dysente-
riebacterie: 10' stuks en cholerabacterie: 10'
stuks). Brnnen elke so<irt bestaan echter ver-
schillende stamrnen die zich onderscheiden
in ziekmakend vermogen, de L,irulenïie.
Stammen met verschillende virulentie ver-
oorzaken wel dezelfde ziekteverschijnselen,
maar er is verschil in ernst van de verschijn-
selen of in snelheid waarmee het ziektepro-
ces zich ontwikkelt.
Een ziekteverschijnsel dat vrijwel altijd op-
treedt bij infecties is koorts. Ook kon-ren
ontstekingen in specifieke organen of weef-
sels vaak voor, alsook een gevoel van algehe-
le malaise. De karakteristieke ziektever-
schijnselen zijn dikwijls het gevolg van spe-
cifieke gifstoffen, die door mer name baoe-
riër-r geproduceerd en uitgescheiden worden:
de exotoxinen (zie ook paragraaf 3.2.21.

Een speciale categorie infectieziekten zijn de
zoönosen. Dit zijn ziekten die overdraag-
baar zijn van dier op mens. De overdracht
van de ziekteverwekkers kan op velerlei ma-
nieren plaatsvinden: het eten van besmet
vlees of het inademen van besmette urine
van koeien of varkens wanneer deze in aëro-
sol-vorm voorkomt (bijvoorbeeld bij het
schoonspuiten van stallen met een hoge-
druksptril). ( )ok door lreterr v:rn irrsecten,
die besmet bloed van een dierlijke drager bij
zich hebhen, kan besmetting plaatsvinden.
Het hoefi ook niet per se orn zreke dieren te
gaan. Sommige micro-orgirnismen maken
dieren niet ziek, maar de mens juist wel.

Enkele voorbeelden van infecties die het ge-
volg zijn van beroepsmatige blootstelling
zijn de ziekte van WeiI bij rioolwerkers en
bij personeel dat veel aan waterkanten
werkzaanr is, melkerskoorts bij veehouders,
de slagerswrat bij slagers en slachthuisper-
soneel, bepaalde vormen van hersenvlies-



ontsteking bij slagers en varkensslachters,
diverse ziekten bij dierenverzorgers of bii
personeel dat met proefdieren werkt, en he-

patitis B en AIDS bii l;rhorrtoriurlt- en ver-
pleegkundig personeel in de gezor-rdheids-

z.org (zie ook paragraaf 3.2.1 ).
De Legionclla Pneumophila is eett zeldzaam
voorhecld van cen illfccttlous Inicro-organis-
me dat zich buiten menselijke- en dierliike
organismen kan vermenigvuldigen. Deze

bacterie kan voorkomen in licht vervuild
water tussen 20 en 50 "C en kan bij inade-
ming de legionairsziekte (een vorm van
longontsteking) veroorzakeu.

Bacteriële infecties kunnen bestreden en tot
staan gebracht worden cloor antibiotica.
Vror virusinfecties best.lan geen algenreen

werkende en ook geen specifieke gerreesmid-

delen. Voor schimmelinfecties, meestal van
de huid, zijn er wel medicijnen. Tegen veel

bacterie- en virusziekten k:ln echter preven-
tieve beschermrng worde n geboden door im-
munisatie (vaccrnatie). De meest bekende
vorm van immunisatie is cle DKTP-prik te-
gen clifterie, kinkhoest, tetanLls en polio
(kinderverlamming). Uiteraard biedt voor-
koming var-r blootstelling (besmetting) aan
pathogene micro-organisrnen de beste be-

schenr-ring tegen infectie.

ts loe dge bon den hfecti e s

Bloed kan verschillencle infecties dragen. De
twee bekendste ziln het HIV- en het hepatitis
B-virus. Andere micro-organismen die via
het bloed worden overgedragen zijn het he-
patitis A- en C-virus, het cytomegalovirus en
het parvovirus. Mensen die werken met
bloed weten meestal r-riet of dat bloed geïn-
fecteerd is. Ieder bloedcontact moet dan ook
als een potentiële infectie worden be-
schouwd. Besmetting kan op verschillende
manieren plaats vinden:
- een wond door een scherp voorwerp dat

in contact is geweest met bloed;

- bloed op de slijmvliezen van mond, neus
of oog door bijvoorbeeld spatten;

- contact van cle niet-ir-rtacte huid met
bloed.

effecter-r op de gezondhetd 3.2.1

In ieder geval moet het bloed de huidbar-
rière voorbij komen via een wond of via de

slijnrvliezer-r.
Naast bloed kunnen de hier genoemde infec-
ties ook overgebr:rcht worden door andere
lichaamsvloeistoffen zoals sperma. Ook in
hersenvocht, wondvocht en vaginale af-
scheiding kunnen de virussen voorkonen.
HIV is ook geïsoleerd uit urine, speeksel,

tranen en zweet. Maar de aantallen aanwe-
zige virussen zijn zolaag in deze vloeistoffer-r
dat deze als niet-infectueus beschouwd mo-
gen worden.
Om te voorkomen dat werknemers wordcn
geïnfecteerd met een bloed-overdraagbare
aandoening zijn cr edviezen te geven op l ier
niveaus:

- voorkom prikken of snijden aan scherpe
vooÍwerpen clie met besmet materiaal
vcrontrernigd krrnnen zilnl

- voorkom blootstelling van (beschadigde)
huid aan besmettingsbronnen;

- voorkom blootstelling van de sliimvlie-
zen van mond, ogen en neLls aan besmet-
tingsbronnen;

- voorkom overdracht via omgevingsbe-
smetting.

In tabel 1 worden deze vier niveaus verder
ingevuld n'ret praktische adviezen. Sectoren
met een verhoogd risico op prikongevallen
zijn de intran'rurale en extramurale gez<tnd-

heidszorg, openbare orde en veiligheid,
drugshulpverlening, cosmetische sector, uit-
vaartverzorging, reinigingsdiensten,
(proef )dierenbedrijven. Nota bene: deze li jst
is niet uitputtend. (Bron: Praktijkgids ar-
beidshygiëne: infectierisico's door besmet
bloed. )

Als ondanks alle voorzorgsmaatregelen de
werknemer toch in contact komt n'ret bloed
dan moeten de volgende handelingen wor-
den uitgevoerd:
- als het contact via een wond plaatsvindt:

deze goed laten bloeden;

- als het contact via de slijmvliezen of via
een wond plaatsvindt: afspoelen onder
stromend water of met een fysiologische
zoutoplossing;

-,!-+J
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t;*r@
i:i:,,,,i*ra,r:§.,'labeL 1. Praktische aduiezen"'

1,,.,,,:;;,,,;l;, l. Voorkon'r prikken of snijden:ran scherpe vo()rwerpen die n-ret besmet materiaal ver<>nt-
rernigd kunnen zijrr

lfii":iii:.''"1} - Pas werkmethoden aan (gooi ze direct in een naaldencontainer).
ll§it ri - Beperk het gebruik urn rèh..p instrumenrarium.

]:t,:r,,,it:i:,r:ir::; - Z,trg voor een veílige afvoer v:rn gebruikte scherpe voorwerpen (bijvoorbeelcl in een
naa ldenconta iner).

- Gebruik wegwelpmesjes in plairrs van een schc-ermes.

- Laat bii fouillering de arrestant zelf de zakken legen of doe l-ret voorzichtig zelf met
dikke handschoenen aan, nadat de arrestaut heeft aangegeven waar hij dezc scherpe
voorwerpen verbergt.

2. Voorkom blootstelling van (beschacligde) huicl aan besmettingsbronnen
- Pas werl<meth<>den aan, zodat direct contact met besmettingsbronnen wordt voorko-

rnen (gebruik bijvoorbeelcl gesloten sysremcn bij bloedafname).
- Kijk tijdens het inspecteren goed rorrd en nrilak in onoverzichtelijke situaties gebruik

van licht en spiegels.

- Bedek huidbeschadigiugen aan de hand (wondjes, eczeemplekjes) met vochtdichte
wondpleistcr.

- Was de handen als deze zichtbaar verontreinigd zijn met bloed of lichaamsvloeistof-
fen.

- l)raag handschoenen in situaties waarin contact met bloed kan optreden (bijvoor-
beeld bij visireren ven ecn gevangene).

- Draag goed beschermende klecling in situaties waarin deze aanzienlijk verontreinigcl
k:rn worden (bijvoorbeeld bij operatieve ingrepen met groot bloedverlies).

- Draag dilcke rubber:er-r handschoenen bij opruimen van besmet materiaal.

3. Vrorkom blootstelling van de slijmvliezen varl mond, ogen en neus aan besmettingsbron-
ncn

- Pas werkmethoden aan, zoclat spatten en spuiten van besmettingsbronnen en aanzien-
lijke aërosolvorming wordt voorkornen (maak bijvoorbeeld sectiekarners niet met een
hoge drukspuit schoon, gebruik een afzuiginst:rllatie bij het zagen v:rn bot en gebruik
gesloten [:rboratoriurncentrifugcs).

- Draag een mond-neusmasker en een beschermbril of spatschernr in situaties waarin
spatten, spuiten en aanzienlijke aérosolvorrning kunnen voorkomen (bijvoorbeeld bij
tandheelkundige en orthopedische ingrepen).

- Pipetteer lrloedmonsters niet met de mond, maar met een pipetteerballor-r.

4. Voorkom overdracht via omgevrngsbesnrettrng

- Reinig en desinfecteer oppervlakken dic mogel jk nret patiëntcnnrateriaal besmet zijn.
- Gebruik wrrar rnogelijk wegwerpm:rteriaal.
- Reinig en steriliseer of desinfecteer (afhankelijk varr de beoogde toepassing) gebruikt

it)strumcntil riu tn.

- Scheid administraticve en Iaboratoriumhanclelingen.
- Zc:rg, vo()r een veilige afvoer van besmet rnateriaal.
- Maak gebrtrik v:rn stevig verpirkkingsmateriaal dat lekdicht afgesloten k:rn worden

(voor ziekenhuis:rfvel is er een apnrrc regeling).
- Zrrtg voor ecn goecle reiniging van w:rs5l()ed.

- Reinig en desinfecteer apprrratLrur voordirt het een onderhoudsbeurt krijgt.

' Brorr: l)raktijkgids arbcidshvgiënc: infecticrisico's cloor besrnet blocd.
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- als het contact via de ogen plaatsvindt:
dezc minimaal tien rninttten afspoelen
met een oogdouche of strontend water of
een fvsiologische zoutoplossing.

Het is niet altild noodzakelijk het bloed van
de bron te analysc'ren. Omdat er voor HIV
eu voor hepatitis C geen vaccinatic of [re-

handcling bestaat, is het niet direct nodig te

wetell of cen infectie heeft plaatsgevonden'
Dit in tegenstelling tot de sitr.ratie bii een I're-

patitis B infectie. Voor hepatitis B bestaat
rrrmclijk .le nrog,'liikheid t.rt vrccitrcrcn
zelfs tot 48 uur na blootstelling. ln dit geval

is dus de ziekte te orrderdrul<ken als op tild
bekend is d:rt er een infectie met hepatitis B

heeft pliratsgevotrden.
Als cle bron besrnet is mct HIV of hepatitis
C zal het bkred van het slachtoffer direct na

het incrdent en na een aantirl wekett/maan-
den worden onclerzocht. Cedurctrde die tijd
zal het slachtoffer clus irt onzekerheid leverl

ovcr dc infectie. Het is verstandig om irl die
tijcl de levcnswiize iran te passell z«rdat het
slirchtoffer niet als nieuwe bron van inficties
k:rn optreden.

3.2.2 Toxischeeffectcn

Een groot aantal rricro-organisnlen kau
ziekteverschijnselen veroorzaken zrtncler irl-
fectie, dus zoncler lveefsels en dergeliil<e bin-
rren lc drittgett. Dir zrirr (l('l()xin('-vorllle15.
nricro-organismcn die giftige stoffen (toxi-
nen) procluceren en trrtscheiclen rtf die derge-
lijke stoffen in hun celwand hebben. Eftcc-
tcn op de gezonclherci treden op wannecr
rrensen in cont:rct kornen ntet r.nateriaal

wa a ri n deze tnicro-orga tt irt ))cn il3 tlw('till
warcn of nog zijn. Op het werk verot:,rzaken
buiten het lichaam geproduceercle toxincn
zelfs vaker gezondheidsklachten dan infcc-
ties met micro-orgatrisnte n. De ernst ervirn is

afhankelíjk van de narcl (toxiciteit), van cle

hoeveelheicl toxine die is otrtstairn etr virti clc

bkr«rtstellingsr()ute. Er ziin clric catcgorieën
torinen: dc exotorinen, de enclrttoxinetl ctl
de mvcotoxinerl.

effecten op de gezondheid 3.2.2

Exotctxinert
Deze stoffen worden door (hoofdzakelijk
gram-positieve) bacteriën gemaakt en uitge-

scheiden. Bepaalde vorrlen van voedselver-
giftiging zijn hier een gevolg van' Het door
Staphylococcus aLrreus uitgescheiden en-

terotoxine veroorzaakt acute lnaag- en

darmstoornissen na hct nuttige n van bii-
voorbeeld besn.ret vlees of vis. Overigens is
de mcest bekende vorrn van voedselvergifti-
ging, salmonellose, een infectie, in tegenstel-
ling tot het hiervoor genoe mcle voorbeeld.
Dc Srrlmonella-bacteriën grij;:en nameliik
a,rn op hun doelorgairn (de darnten) en ver-

oorzilken gel i jksoortige ziektcverschi j nselen

als de toxine-vormers. Het is dus beter orn,
in geval van ziekte door Salmonella-bircterie-
en, van een darminfectie dan virn eett voed-
selvergiftiging te sprcken.
De verscl-rillen worden geïllustreerd door de

ver.chillcndc nr,rgeliik h,'dert vatt prcvettrie

en bestrijding. Een salmonellose is te voor-
komen door het vocdsel vooraf grondig te

verhitten en zo de lracterièn te cloden. Dat
kan met de eenuraal gevormde (dode) toxi-
r-ren in principe niet. Is cle infectie of vergifti-
ging eenmaal een feit, clan is de infectie wcl
met antibi()ticll te bestrijderr, mirar de vergif-
tiging r-riet.

E rtdotoxirten
Endotoxinen zijn 'lichaamseigen'- in de ccl-
wand gelcgen - stoffert van bepaalde lractc-
rièn, de gram-negatieve brrcteriën, die pas

vrijkomen als de bacterie dood gitat ett clc

celrvand uitecnv:rlt. Bcsntetting vindt in de

rcg.el pl,rrrts tloot' blootrt.'lling earr st,rí oi
aèrosolen afl<omstig uit cen goeclc voedings-
bode r.r'r, zoals get>ogst plarttairrdig materiaal
en faecaliën v:rn clieren. Ilekertde door endo-
toxincn veroorzaakte ziekten ziirl bi'ssin<>se

('maandagochtendkoorts' ) bi j katoerrbewer-
king en irirconditiotrer- cn luchtbe vochti-
gersl<oorts als ergetrs irt clat systeenl ver()nt-
reiniging is opgctretlen. Ook actrte vermin-
dering van de krngfunctie bii varkenshou-
ders is hiervan een voorbeeld. Algclrene
ziekteverschijnselen zijn malaise, koorts en

rillingcn, bcnauwdheicl en clroge hoest, veel-

,,.u:lrr,.r,: lià!:rar:r
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3.2.3 biologische factoren

al gepaarcl gaand met acute veranderingen
van de longfunctie.

Mycotoxinen
Deze stoffen lvorden geproduceercl door
schimrnels, met name door diverse soorten
van de geslachten Aspergillus, Penicillium
en Fusarium. Deze groeien vooral op land-
bouwproducten, maar bijvoorbeeld ook op
hout en papier. De effecten op de gezond-
heid hebben geen duidelijke overeenkom-
\1eil. S()mmig,e nrycoleyinsll ziln uirerst
toxisch. Er bestaan ook kankerverwekkende
vergiften en vergiften die her erfelilk mate-
riaaI veranderen of c]ie de ongeboren vrucht
beschadigen. Bekende mycotoxinen zijn de
aflatoxinen afkomstig van schimn'rels (As-
pergillus) op pinda's en de moederkorenal-
kaloïden uit schirnmels op graan. De eersre
groep stofíen is toxisch - inclusief carci-
nogeen - voor de lever, de andere is dat voor
het centraal zenuwstelsel. Voor aflatoxinen
geldt een wettc,lijke grenswaarde (TGG) van
0,005 mg/m'.
Overigens behoort de groep van de penicilli-
nes ook tot de mycotoxinen. Deze zijn over
het algemeen niet toxisch voor de mens,
maar hebben een bacteriedodende werking,
reden waarom ze op ruime schaal als genees-
middel (antibiotica) worden roegepasr. Wel
rs bekend dat penicilline en andere anribioti-
ca allergische reacties (zie paragraaf 3.2.3)
kunnen veroorzaken. Met name werkne-
mers in bedrijven waar deze op grote scl'raal
geproduceerd worden, kunnen door regel-
matige blootstelling (aan weliswaar kleine
l-roeveell-reden) een overgevoeligheid ontwik-
kelen.
Ten slotte, beroepsmatige blootstelling ge-
heurr v()oral op plaatren waar grootschalig
rnet landhouwproducren *,,rdt,,mgegaan.
zoals bij overslag, opslag en bij industriële
verwerking in de voedings- en genotsmid-
delen industrie.

Alleen voor aflatoxines is een grenswaarde
vastgesteld. Voor nog geen van de andere ge-
noemde toxinen is een grenswaarde vastge-
steld. §íel wil de Subcommissie MAC-waar-
den van de SER in 1997 een haalbaar-
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heidsadvies voorbereiden over een door het
Ministerie van SZ§7 voor re stellen wettelij-
ke grenswaarde voor endotoxinen. De Ge-
zondheidsraad heeft in een conceptadvies
een grenswaarde geadviseerd van.50 Endo-
toxin Units (EU)/m'(dit komt overeen met
ongeveer 4,5 ng/m'. Grenswaarden voor en-
dotoxinen-blootstelling in de werksituatie
zijn nog niet eerder voorgeschreven door
(inter)nationale instanties.

J.2.3 Allergischcreacries

Voor diverse producten van natuurlijke her-
komst zijn sommige mensen overgevoelig.
Zij hebben Iast van hooikoorts als gevolg
van stuifmeel (vooral van gras en hazelaar,
maar ook van andere planten), of reageren
versterkt op schilfers van de huid of op ha-
ren van hr,risdieren, met name van katten en
parkieten. Daarnaast geven schimmels er.r

mijten (huisstofmijt, voorraadmijt) en be-
paalde bacteriën (actinomyceten) aanleiding
tot het ontstaan van allergieën.
Bij beroepsmatige blootstelling betreft het
vooral lprodueten van) micro-orglnisrnen
die op organisch materiaal groeien en sonls
ernstige ziekteverschi jnselen veroorzaken
zoals astma en extrinsieke allergische alveo-
litis. Deze ziekteverschijnselen komen voor:
in de agrarische sector (de boerenlong en de
champignonkwekerslong) en op werkplek-
ken wa:rr producten van natuurlijke her-
komst aanwezig zijn onder zodanige onr-
standigheden (vooral hoge vochtigheids-
graad) dat daarop schimmels, mijten en
sommige bacteriën goed kunnen gedijen.
Ook kunnen biologische producten of mate-
rialerr die nier afkomstig zijn van micro-or-
ganismen allergieën veroorzaken. Voorbeel-
den: meelstof (bakkersastma), houtstof, ei-
witten uit de urine van kleine proefdieren
(proefdierverzorgersastma) en enzymen in
wasmiddelproducerende bedrijven. De om-
vang van de allergieproblematiek kan aan-
zienlijk zijn.Zo ontwikkelt bijvoorbeeld 10
à 20ol' van alle proefdierwerkers die met
kleine proefdieren werken binnen een paar
jaar een allergie.



De oorzaak van allergische reacties ligt ill
een buiten-proportionele reactie van het
menseli jk afweersysteem. Dit a fweersysteem
richt zich norm:rliter op het bestrijden v:rn
lichaamsvreemde stoffen, stÍtlcturen oÍ or-
ganismen (antigenen). Het doet dat door het
aanmaken van antistoffen op het mornent
dat blootstelling aan antigenen plaats heeft
gevonden. Bij een allergische reactie vormt
het afweersysteem reedr hii uirerst gcringe
hoeveelheden antigeen overmatig veel antis-
toffen.
Hoewel bij allergische gevoeligheid in veel
gevallen specifieke aanleg een rol speelt,
moet cle gevoeligheid wel opgewekt of geac-

trveerd worden. Dat heet sensibilisatie. Sen-

sibilisatie vinclt plaats wanneer iemand éért

of rneerdere keren airn een aflergeen wordt
blootgesteld, waarvoor hij gevoelig bliikt te

zijn, rn een zodanige mate dirt daarbij het af-
weersysteem wordt geactiveerd. Pas daarna
ontwikkelt zich een allergie. De gesensibtli-
seerde persoon z:rl nu brj elke volgencle

wetteliike voorschriften 3.3

blootstelling, ook al is de hoeveelheid aller- 1il"""f "

geen zeer g.ring, ..n allergische reactie met .1i§
de daarbij behurende verschijnselen verto- 

ll.tt. ,ja ..
ilen.
tJTanneerbepaaldeblootstellingsniveausniet lill,§
worden ovt'rschreden. dan treedt geen sensi-

hilisarie op. Voor een goede heschernring tii-
dens het werk is kennis van de blootstel-
lingsniveaus van de verschillende allergenen
onmisbaar om allergische reacties door het
werk te voorkomen. §íaarschijnlijk zullen
binnen vijf à tien jaar grenswaurrden ter
voorkoming van sensibilisatie kunnen wor-
den opgestelcl voor allerhande biolcigische
factoren op het werk.
Mensen die echter ooit gesensibiliseerd zijn,
kunnen allergische reacties met de daarbrj
behorende verschijnselen alleen vermiiden
door elke blootstelling aan het allergeen,
hoe gering ook, te voorkomen. Dikwijls is

dat slechts mogelijk door ander werk te
gaan doen.

)..1 rWettelij ke voorschriften

Voor werkzaamheden waarbij blootstelling
aan biologische agentia kan worclen ver-
wacht, staat de regelgeving in het Arbobe-
sluit, afdeling 9 (Biologische agerrtia). In de-

ze aÍdeling wordt uitvoering gegeven aarn de
EU-richtlijn 90/6791F.8G. Dit besluit is van
toepassing op alle arbeid in de zin vatr de Ar-
bowet, ongeacht de sector of bedrrjfstak.
Mogelijk worden in cle toekomst beleidsre-
gels opgesteld die als leidraad kunnen die-
nen voor de praktische uitvoering van cle

wettelijke regels.

Onder biologische agentia verstaat het Ar-
bobesluit alle micro-organismen, inclusief
de genetisch gemodificeerde, en verder alle
celculturen en parasieten die bii de mens

ziekten kunnen veroorzaken. De afdeling is

van toepassing als er gericht en doelbewust
met biologische agentia wordt gewerkt er.t

als deze iigentia slechts een bijverschijnsel

van het werk vormen. Vror de tweede groep
gelden echter niet alle bepalingen, terwiil
dat vo<>r de eerste groep wel het geval is.

Ook voor genetisch gemodificeerde organis-
men geldt het Arbobesluit. l)ezc vallen ech-
ter ook onder het besluit Genetisch gemodi-
ficeerde organismen Wet milieugevaarli jke
stoffen (+ regeling). Deze bevat technische
voorschriften voor activiteiten met GGO's.

Vier categorieën
Het Arb<rbesluir (arr. 4.9.1.1) onderscheidt
vier categorieën biologische agentia, die van
elkaar verschillen in het gevaar voor de ge-

zondheid. Dat gevaar wordt bepaald door
de volgende drie factoren:

- het zieknrakend vermogen van het agens
voor de mens (p:rthogeniteit);

- cle kirns op verspreiding van de ziekte
onder de bevolking;
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3.3 biologische f:rctoren

- cle nrogelijkheicl van profylaxc (bijvoor-
beeld vaccinatie) of behancieling (bijvoor-
beeltl met antibiotica).

Lr tabel 2 is de indeling in categorieën sche-
nrntiscll wecrgcgev(.t t. l)e eerrre catc(orie
bestirat uit rnicro-organisuren cn clerge[ijke
die geen gevtar vo()r de mens betekenen.
(.irteg()rie I hesr;rat uit nricr()-orgarrisrilen cn
dergelijke die zicktes bij mensen kunnen ver-
oorzttken, nr aar wa.lrv:ln het ot]waa rsch i j n-
liik is dat het zich <>nder de bevolking ver-
spreiclt, te rwijl er een effe.ctieve profvlaxe oi
behancleling lrestirat. Categorie 3 bestaat uit
micro-orgirnismen die ernstige ziekten ver-
oorzaken en waarbil verspreidingsgevirar
Irestart nrrrar waarhij wel cffeetieve pro-
fylaxe of behandeling bcstaat. Categorie 4

Tabel 2. Indeling in categorieën biologische dgentiíl

bestart Lrit micro-organisrnen wrrarvoor ook
gecr-r cffectieve profylaxe of behancleling bc-
stairt. I11 is tevens aangegevetl h<te deze cate-
gorieën zich ongeveer verhouden tot de zo-
genaanrde PG-klassen (Path<igene (iroep).
Tot dusver werden deze PG-l<lassen op vrij-
r,villige basis door de bert>epsgrcep gehrrn-
teercl om veilig te werken. Hct betreft echter
geen icler-rtreke categorieër.r en klassen. De in-
schaling in cle PG-klassen is verricht cloor de
Nederlandse Verenigirrg voor Mrcrobiologie
(NVVM), die de hele systematiek en lret stel-
sel van rraatregelen had o[rtworpen. N4et
betrekking tot cle cittegorieën vzrn het besluit
hceft de inschaling van de cliverse micr'o-or-
gan i stlen err en i ge parirsieten pl ililtsllc\,on -
cier-r in de vorm van een EU-richtlijn,
9-318ti/EEG, puhlicatieblad L 268.

Arbohcslrr rt NVVM pathogeniteit versprcidrng profylaxe of
be hirncleling

czltcÍlone I
categorie 2
ci:rtegorie 3
catcgorie ,1

PG- I
PG-2
PG..J

+
++

++
+

++

+

+

Meltling en registrtrtie
Ten nrinste dertig dzrgen voordat voor de
eerste keer (doelbewust) met biokrgische
agentia (categorie 2, 3, of 4) gewerkt gaat
worden, rnoet de werkgever dit meldcn bil
de regioclirecteur virn de Arbeidsinspectie.
W.rnrteer Jaarrrrt mer er.n nicuw a{lens vàn
de categorie .i of 4 gewerkt gaat worden, is
zo'n melding eveneerls verplicht. Ook moet,
in cle gev:rllen wurirrin doelbewrrst met l)iolo-
gische agentia van de categ<>rieën -3 en 4 ge-
werkt wordt, eeu register worden bijge hou-
den vt.rn de werknemers clie dit werk doen.
Dairrin wordt opgetekend welke werkziranr-
hedcn zij verrichten en met welke agentia.
[)it register m()et len rninste tien jaal wor-
clen bewaard.

Voor cle gezonclhcidszorg, diergeneeskunde,
laboratoria, proefclierruimten en inclr:striële
procédés wt>rden specialc m:latregelen voor-
geschreven. Deze naar r-riveau (1, 2 of -3) ge-
differentieerde rnaatregelen stran in de bijla-
gen V en Vl van de richtlijn 9O|67L)1EEO,
waar het besluit rechtstreeks naar verwijst.

Naast de mrtatregelen in verbirnd met bi()lo-
gische agentia zijn c1e bepalingen over de be-
oordeling van risicr>'s, c'le beheersing van cle

blootstelling (arbeidshygiirnische strategie)
en het arbeidsgezonclheidskr,rnclig onderzoek
evenzeeÍ van toepassing.
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\.4 Beschermingsmaatregelen

In clezc prrragrir:rf st:rat een alntal m:latregc-
len die zorvel gelden voor l'ret d<lelbcwust
lverken nret biologische ngcnti:r rrls voor si-
tuilties wirarin zij nict cen expliciet on.lcr-
werp van het we rk vonrerl. l-licrbii rvordt
rvccr tlc rr rhci dtlr r gii'n r\cl)c strit teÍ{i(' u,( -

volgd: preventie, nrinimaliseren risico's, be-
schernring vln cle werkncmer.

P rcue ntic
Bij microbiologisch rvcrk zal zo vcel nrogc-
lijl< gebruik gcnrairkt rrocten lvortlcn vat't

nricro-orÍranisnren van een zo laag rnogelijl<e
cirtegoric. Matcrirrxl uit c:rtcgoric I gelriet cle

voorl<eur (clc voor de mcns rriet-ge l'rrarlijke
nr icro-orgrr rt isnren ).
Ook cen arrdere rn,ijze vrrn werken vcrklcint
cle kirns op bLrotstelling. Zo kan bijvoor-
bceId een hirnclmatigc l'rcwerkinpi wordetr
gemcchrrniseerd, zoals het proclucticproces
van conrpost in clc chanrpignonkrvekcrii.
I)oor in dc veehoudcrij rnet brijvoer in
plairts van mct droogvoer te werl<en, zal dc
blootstt'lling aan besmct stof worden ver-
laagd.

M in int a liscr ut r i si c t t's

Otttu,crp u,crkplek
Ilen gocd ontwcrp van de werkplel< oi het
treffen van bouwkundige en installetietech-
nischc maatregelen voorkornt dirt nricro-or-
g:rnismen en anclere biologische agenti:r o;r
pl;ratscn konren w;tar zij rtier gt'wt'rrst zijrt.
Te denken v:rlt aau dc inrichtrng van ruitn-
teu en de daarbij toegepaste rn:rtcriirlen in de
voedingsrniciclelen ind ustrie. Bi j voorkeur
moet daar gcbruik lvorclen gcmaakt van
gladde wanden; horizr>nt:rle oppervlakken
of anciere pla:rtsen rv:rar zich stof l<an verza-
melerl nroctcn zo veel mogclijk worclcn ver-
nle(l('n. ('n lret g,ehruil< v.rn l1()r('u7(' ttt.trcria-
len moet worden beperkt, in icder gcval
vool dt vlocr. Uctlotert \) \tenr('n zr jrt ntcr
nanre ir.r dc biotecl-rnokrgie zeer wenselijl<.
Ook n-roet de luchtinlaat vin cen ventilxtie-
systeenr niet liggen in de buurt v:rn koelto-

hescher.rir.rgsrraatrcgelcn .3.4

rcns, condettsors, Iucht,rfvocrpilpen of bii
opgeslirgen org:rnisch ntateriairl. l)e wijze
van luclrtbcvochtiging kan evcrreclls een rol
spelcn. Stoombevochtiging hee it rle voor-
l<eu r.

Ve il igh c id ss i gr t a I L' r i tt g
§Tcrkruimtes wiririn (doelhewust) met bio-
Iogischc ilgentia van cirteg()rir' 2, 3 oÍ 4
wordt gewerl<t, lnoeten op grond v,tn het
Arbobesluit cluiclellk zijn afgebakend cn
zi I rr gcrna rkeercl uret l.r ct bi oh rrzrr rd-u,aa r-
sch ur,r,inlasteken :

()ntlcrhctud
Technischc installatics en systcmcn waarín
zich een goede voeclingsbodent voor Inicro-
organismen kirn ophopct-t, r.nocten periodiek
worden schoongcm:rakt. Dezc eis moet al itr
het ontwerp nadrukl<elijk zijn ingebouwd.
Afhankelijk van het risico van de biologi-
schc nraterialcn nroet nrecr of rlincler fre-
cluent schoon u,ordcn gemaakt nret desin-
fectienridclelen of nret water en gewonc
schoon rn:rak r.t-tiddelen. Ook l<an :l an w:rtcr-
l'roudende systenrerl eetr desintectans wor-
dcn tocgevocgd onr evcntuele groei van mi-
cro-organisnren bij voorlraat tegen tc Í]aan.

Vciligc rucrku,ijzert en ltrr»cedurcs
Hcldcre gedragsregels en concrete rverk-
voorschrittcn kunnen de kans op bcsnretting
viln pers()nen of dc (onnridcl:llijke) onrge-
ving nrinimaliseren. De voorschriften betref
ferr onder nreer de persoonliikc hi,giëne, het
voorkorren varr het ontstaan van aërosolen,

:.a,: 
-:-1.,

a
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3.4 biologische factoren

desinfectie van biologisch materiaal en in-
strLlmenten, ontsmetting van plaatsen waar
gemorst is. De regels die op het laagste ni-
veau worden gehanteerd, de basisregels van
z<>rgvuldig en hygiënisch werken dus, heten
Veilige Microbiologische Techniek (VMT).

Opleiding, training en uoorlichting uan per-
sc»teel
Voor het werken met ziekteverwekkende of
genet isch genrod iíiceerde micro-organismcrr
komt alleen goed geschoold, geoefend en
geïnformeerd personeel in aanmerking, af-
hanke)iik van de gevaarscat('g()ric.

lnperken risico's

Biologische inperking
Biologische inperking is een maatregel die
vooral bij genetisch eemodificeerde organis-
men wordt toegepast. f)ncler biologische in-
perking wordt verstaan dat deze organismen
nauwelijks kunnen overleven buiten de spe-
ciale voedingsbodems waarop ze in labora-
toria gekweekt worden ('kreupele' micro-
organisr-nen) en dat ze hun nieuwe erfelijk
tnateriaaI (recombinant-DNA) moeilijk aan
andere organismen over kunnen dragen.
Men spreekt in dit verband van host-vector-
systemcn (HV). Deze term duidt op het gast-
heer-organisme (host) dat het nieuwe erfe-
lijk rnateriaal in zich bergt en het 'orgaan'
(vector) dat tot eventuele overdracht in staat
is, is meestal een plasrnide. Er bestaan HV-1
en HV-2 systemen. De laatste heeft de hoog-
ste graad van biologische inperking. Als bii-
zondere groep zijn er de systemen EI(-l en
EK-2, gebaseerd op de gastheer-bacterie
Escherichia coli K-12. De rnate van hun bio-
logische inperking is vergelijkbaar met,
maar lager dan de overeenkornstrge HV-sys-
temen. De Richtlijncn van de VCOGEM
(Voorloprge Commissie Genetische Modifi-
catie) bevatten een overzicht valt geaccep-
teerde host-vectorsystelren.

Fysische inperking
Fysische inperking wordt bereikt door bij de
bouw, incleling en inrichting van werkruim-
tes. err [.ii hct ventilatiesvstecm voorzienin-
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gen te treffen die verspreiding van biologi-
sche agentia tegengaan.

Con't rol c r tmgau i n gsr t m d i I ie
Door instellen van omstandigheden waarbij
de groeimogelijkheden van (ongewenste)
micro-organisrnen zr> gering mogelijk zijn,
wortlt dr hoeveelheitl micro-organismen ge-

minirraliseerd. Zo wordt de temperatuur in
de vlees- en visverwerkende industrie zo
laag mogelijk gehouden. Dit houdt echter
een verslechtering van de arbeidsomstandig-
heden in. f)at berekenr dat er naar een opti-
mum gezocht moet worden dan wel dat
door een andere indeling van de werkruimte
of de werkzaamheden de blootstellingsduur
verkort wordt.
F.en Íactor die de groei van micro-organis-
men sterk kan bernvloeden, zonder dat dit
negatieve consequenties voor de arbeidsor-r-r-
standigheden heeft, is de luchtvochtigheid.
Boven een relatieve luchtvochtigheid van
ongeveer 70oÀ zí1n de groeikansen virn mi-
cro-organismen uitzonderlijk goed. De rela-
tieve luchtvochtigheid rnoet daar in ieder ge-
val onder liggen. In verband met verschijn-
selen zoals een droge kecl cn oogirritaties
(met name bi1 dragers van contactlenzen) is
een relatieve ltrcl-rtvochtigheid van minimaal
407" gewenst.

B e sc h erm i n g ruer kn em ers

Lucltttf zuiging t'n t'entilatic
Afzuiging en algemene luchtverversing kan
uitkomst lrieden als techniek en werkwijze
blootstelling aan (grote hoeveelheden) mi-
cro-organismen vooralsnog onvermijdelijk
nraken. Hierbil dient wel rekening te wor-
den gehouden met de blootstelling van de
(nabije) omgeving van de uitlaat van het af-
zuigsysteenr en de overlevingskansen van de
organismen in de omgeving.

P ersoonlij ke bes ch ermingsm id de len
In extreme gevallen is toepassing v;in adem-
halingsbeschermrng (zie paragraaf ?..5.7)

noodzakelijk.
Ook beschermende kleding kan het risico
van blootstelling vermincleren. Desgewensr



moeten noodmaatregelen bii acute bloot-
stelling worden getroffen (biivoorbeeld
douches ).

Medische begeleitling
Sluitstuk van de arbeidshygiënische strategie
is het treffen van voorzieningen om een goe-

de contrt,le op mogelijke hesnretting uit re

kunnen oefenen, bijvoorbeeld door het aan-
leggen van een serum-archief van alle met
micro-organismen werkende personen, en

uiteraard de medische controles zelf (ar-
beidsgezondheidskundig onderzoek). Ver-
der moeten vaccin:rtieprograntma's en pro-
cedures voor het opsporen en het treffen van
maatregelen bij verminderde wcerstand
door ziekte of geneesnriddelengebruik wor-
den opgesteld. Ook medische behandeling
bij ongevalssitr-raties ( bi jvoorbeeld toedienen
van antibioticzl) moet zijn geregeld.
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4 EISEN MATERIAAL

|aarlijks vinden narr schatting meer dan
200.000 arbeiclsongevallen plaats waarbij
medische hulp nodig is. Een behoorlijk deel

van de ongevallen hangt samen met het ge-

bruik van machines, gereedschappen en hiis-
werktuigen. V<rorbeelden van ongevallen
zijn onder meer beknelling, elektrocutie,
snijden of getroffen worden door vallende
voorwerpen.

Veiliger arbeidsmiddelen, machines en hijs-
apparatuur kunnen dus een belangri;ke bij-
drege hetekcnen vrror dc preventie van on-
gevailen. Ook andere risico's op het gebied
van arbeidsomstandigheden, biivoorbeeld
geluidsoverlast, blootstelling aan gevaarli j ke

stoffen of stress, hirngen vaak samen met het
gebruik v:rn machines. Goed ontworpen ar-
beidsrliddelen kunnen dus leiden tot betere
a rbe id somsta n digh eden.

'r.rr: :iii.
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'rii :ilil:
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4.t Arbeidsmiddelen

Bronbestrijding van :rrborisico's bete kent in
veel gevallen dat de middelen m()eten w()r-
den :rangepast. De uitgangspunten hiervoor
zijn beschreven in hoofdstuk 7 van het Ar-
bobesluit. Arbeidsmiddelen ziin alle hulp-
micldelen die bii het werk gebruikt u'orden,
variërend van eenvoudig gereedschap en

elektrisch handgereedschap tot machines en

componenten van procesinstallaties.
In het Arbobesluit staat dat een werkgever
moet voorkonen dat de arbeidsmrddelen
die hii ter beschikking stelt, gevaar opleve-
ren voor de werknemers. Hierbij moet de
werkgever rekening houden met cle uitkom-
sten van de risico-inventarisatie en -evalua-
tie.
De werkgever moet onder meer eisen stellen
aan het ontwerp en de constructie van de ar-
beidsrniddelen. Hierbil m()et hii rekening
houden met mechanische factoren, elektri-
sche veiligheid, geluidsbelasting, blootstel-
ling aan chemische stoffen en andere belas-

tende factoren. De systeemergonomie biedt
een methodiek om al deze eisen in het ont-
werp te integreren. Systecmergorromie is een

manier om stap voor stap een veranderings-
proces te plannen en uit te voeren. De uit-
komst is een machine of werkplek die opti-
maal rs afgestemd op de mens.
In aanvulling op de eisen aan ontwerp en

constrllctie moet een werkgever ervoor zor-
gen dat de arbeidsmrddelen overeenkomstig
de gebruiksaanwijzing worden toegepast.

Hierroe moeten gebruiksaanwijzingen wor-
den aangevraagd of opgesteld en worden
uitgereikt aan de werknemers. Ook moeten
.le werknemers voorlichring en instrucrie
krijgen en moet de werkgever toezicht hou-
den op de juiste toepassingen van de

arbeidsmiddelen. Daarnaast moeten
arbeidsmiddelen zodanig worden onderhou-
den dat er geen risico's voor de veiligheid en

de gezondheid van de werknemeÍs ontstaan.
Voor arbeidsmiddelen met een bedienings-
systeem bestaat een aparte afdeling in het
Arbobesluit (afdeling 7.3). Hierin is onder
meer opgcnomen dar hediening\sy\temen
veilig en duideliik zichtbaar moetert ziin.
Het arbeidsmiddel mag uitsluitend in wer-
king worden gesteld door een opzettelijke
handeling en moet bovendien ziin uitgerust
net een noodstop. Als bewegende delen van
een arberdsmiddel gevaar opleveren voor
snijden, knellen, pletten of anderszins, dan
rnoeten zij met r erligheidsvoorzieningen ziin
uitgerust. Onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden mogen alleen worden uitge-
voerd wanneer het arbeidsmiddel is uitge-
schakeld en drukloos of spanningsloos is ge-

maakt.
Voor arbeidsrniddelen met lredieningssyste-
rnen is hepaald dat ze geacht worden te vol-
doen aan de bepalingen van het Arbobesluit,
wanneer ze zijn voorzien van een CE-marke-
ring en een EU-verklaring v21n overeenstem-
ming. Met cleze bepaling is een verband ge-
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§:,1#ïïi,ï.*li,:[:tï:iï?fj*ï.,[ f (gen en het Besluit machine
derziidr. 
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4.2 De Machinerichtlijn

4.2 eisen materiaal

Het Besluit machines '§let gevaarlijke werk-
tuigen is de Nederlandse implementatie van
de Machinerichtlijn die in 1989 door de
Europese Unie is uitgevaardigd
(891392188(). De richtlijn beoogt de veilig-
heid en beveiliging van machrnes op het werk
in Europees verband te harmoniseren. Het
begrip machine rnoet breed worden opgevat.
De richtlijn richt zich op de producenten van
machines en stelt dat machines verlig moeten
zijn en geen bron van risrco's voor de ge-
zondheid moeten opleveren. Dit wordt be-
werkstelligd nlet een stelsel van norn.]en
voor ontwerp en constructie, en door keu-
ringen. Het stelsel omvat een aantal funda-
mentele normen die voor rrlle rnachines gel-
den en aanvullende normen voor specifieke
soorten machines.
Fabrikanten van nrachrnes moeten hun toc-
kornstige product beoordelen op de vraag of
het volcloet aan de tlefinitie van een machine
uit de Machinerichrlijn. Als dar het geval is,
moet de fabrikant aan de hand van bijlage V
van de richtlijn bepalen of het ontwerp be-
stempeld moet worclen a[s een 'minder ge-
vaarlijke mirchine' of als een 'gevaarlijke
macl-rine'. Voor beicle categorieën moet de
fabrikant een constructiedossier samenstel-
len, een gebruikershrndleiding opsrellen en
ren EU-verklaring r rrrr ,rvcreenstcmming op-
maken.
(ievaarlijke r.nachines moeten bovenclien bij
ten tloor de ovcrlreid aílngewc./en insrantie
een zogenoenrd EU-type-onderzoek onder-
gaan (zie paragraef 4.6). Hiertoe moet de fa-
brikar-rt het technisch dossier en één of meer
exemplarcn van het prodrrct ter beschi[<king
stellen. De keuringsinstantie toetst of het
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product voldoet aan de fundamentele eisen
:rangaande veiligheicl en gezondheid, zoals
verwoord in bijlage I van de Machinericht-
lijn. Het toetsingsrapport zal een sleutelrol
gaan spelen in het economisch verkeer tus-
sen prodtrcenten en afnemers van machines
en andere arbeidsmiddelen. De laatste stap
in beide procedures worclt gezet door het
airnbrengen van een CE-n'rarkering op de
machine.
Fabrikanten van machines hebben dus een
grote zelfstandigheid in het doorlopen van
de procedures. Het toezicht op het aanbren-
gen van de CE-markering is opgedragen aan
de Inspectie Volksgezondheid van het minis-
terie van VV/S (vo«rr n'rachines die voor:na-
melijk voor de consumentenmarkt worden
geproduceerd) en aan de Arbeidsinspectie
(voor de professionele markt). Die moeten
zich echter beperken tot steekproefsgewijze
controle.

Een afnemer kan niet volstirirn nlet het eisen
van een CE-keurmerk op de producten die
hij koopt. Hij zal zelf moeten conrroleren oi
het merkteken terecl-rt is aangebracht. Dat
kan bijvoorbeeld door het technisch dossier
van tle f.rbrikant oí hrt i()etsing\ràplorr viln
cle keuringsinstelling op te vrzrgen, maar ook
door een globale beoordeling van de ge-
bruiksaanwilzing of een zelfstandige toet-
srng aan cle fundamentele veiligheids- en ge-
zor-rdheidseisen uit bijlage I van de Mzrchine-
richtlijn.

ïrt en met 1997 was er sprakc van een over-
gangsregeling voor bcstaande machines en
irrrral l;rt rcs. TiiJens dcze,,vergang,trerrrri jrr



hmfden machincs van vóór hct van kracht
worden virn het Besluit niet volgens de pro-
cedures van een CE-mrrkering worclen
voorzien. NLI m()eten al[e m:rchines cn rn-
stallaties de procedure doorlopen hebben.

Ook betlrijven die hr:n machinepark niet ko-
pen bil cen machineproducent, marlr het ma-
chinepzrrk in eigen beheer opi'rouwen of aan-
passen, moeten zich houden aan de bepalin-
gen in de richtlijn. Zil hebben echter niet de

4.i Liftinstallaties

Per 1 juli 1,997 rs het Besluit liften in wer-
king getreclen. Deze implementecrt de Euro-
pese richtlijn 95ll6lEG in de Nederlandse
wetgeving. Hiervoor is echter een ovel'-
gangsperiode vastgesteld. Deze houdt in dat
nietrwe liften tot I juli 1999 nog, op b:rsis
varr het lrftenbeslLrit I gecertificeerd mogen
w<rrden. Vanaf I 1u|i1999 is certificatie van
nreuwe personenliften volgens het Beslr-rit

liften verplicht. V:rnaf I iuli 1997 is certifi-
catie van nieuwe personenliften volgens het
Bcsluit lifter-r t()egestaan. Verligherdseisen
voor liften zijn vcrder te vinden in ccrr groot
aantal normen, te weten NEN 1080, 1081,
1082. 1083, 1086, 3-5ii3, 3.5U4, 3585,
NEN-EN 81-1,81-2.
Pcrsonen- en goederenliften waarop de
norm NEN 10[i1, dan wel de Europese uor-
nren NEN-EN 81-1 er-r 81-2 van toepassitrg
zijn, de hefplateaus volgens NEN 3584 en
vast opgestelde goederenheffers volgens
NEN 3585, moeten regelmatig worden ge-
keurd. Deze verplichting is vastgelegd in het
Liftenbesluit [. De keuring moet gebeuren
vóór de inbedrijfstelling en maximaal twaalf
maanden erna. Vervolgens moeten de instal-
laties om de l8 mairnden worden gekeurd.
De keuringen worden uitgevoerd door de

,',,,,,.,.,,,,,:§1,

liftinstallaties 4.3 i.:r' .§rr

routine van het werken met de Mach.ine-. ,.,11.'. 
i

richtlijn en het stelsel van normen en keurin- l;1,t,t,,,,,,;;u,,,,,

gen dat hiermee samenhangt.
TNO Certification biedt voor deze groep i ,, :jr....

hcdrilven ()p n]eirt gernaakre workshops aart ..

over de consequenties van de wet- en regel- , I 
.,,;:lil 

'

geving op dit gebied. Het volgen van de ,,,,,,,:t:i*,.,.,.,,

,,,.rrt.hiift.n Í"uert,,,,k vaak een lrt'tere nta-
chine of installatie op, zodat er minder pro- .,,,.4

tluctievt rlies z,rl optreden door storingen trf
:rrbeidsongeva llen.

Technische Dienst van het I-iftinstituut. De-
ze dienst geeft een certificaat af als de instal-
latie voldoet aan de voorschriften. Zonder
zo'n certificaat mag de installatie niet in
werking zijn.
'iTanneer twijfel bestaat of een installatie on-
der het Liftenbesluit valt en dus moet vol-
doen aan de veiligheidsvoorschriften van
bovengenoemde normbladen, moet de AÍ-
beicisinspectie worden geraadpleegd. De be-
palingen zijn zowel op werktuigkundig,
bouwkundig als op elektronisch gebied.

Veiligheid uan het ondcrhoudsltersoneel
De Arbeidsinspectie stelt ook eisen aan de
technische voorzieningen voor liften met het
oog op de veiligheid van het onderhoudsper-
soneel. Die eisen houclen onder meer in dat
wannecr mindcr dan.50 cnr luimte nenweztg
is tusscn liften, contragewichten cn dergelij-
ke, er een vaste scheidingswand moet zijn of
anders een schakelaar op het dak van de lift-
kooi waarmce de andere liften in de schacht
buiterr werking kunnen worden gesteld. De
Arbeiclsinspectie kan ook de eigenaar dar-t

wel houder van de lift aanspreketr op de vei-
ligheiclsaspecten van het onderhouds- eu re-
paratiewerk.
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4.4 e isen nrirteriirrrl

4.4 Normen

Om het verkeer tusscn aanbieders en :rfne-
r-neÍs van arbeidsrniddelen te vergemal<kel i j-
ken en technische lrelemmcringen voor lret
handelsverkecr teruÍI te dringen, wordt zo-
wel in Nederland als ir-r Europees verbantl
gewerkt ilan ecn stelsel van rlormcn voor het
()ntwerp en cle constructie virn vele sooÍten
erbeidsmicldelen.
Het stelscl kent ten eerste nonnen voor fun-
clamentclc veiligheidsprincipes. Hicrir.r wor-
dcn de nrethodieken ornschreven om tot eerl
vcilig product te komcn. Zo is er bijvoor-
bceld een norm voor het opstellen van een
veiligheiclsinstructie voor een machirre.
Verdcr kerrt het stelsel algenrene nol'n1en
voor technische veiligl-reidsaspecten van ma-
chines. In deze serie staan bijv<>orbeeld nor-
men voor noodsr,,pr orrrzienirrgen. maar
ook voor elektrische veiligheicl, voor geluid
en trillingen en voor andere risico's die bij
elkc r.nachine relevant zijn. De n()rmen voor
specifieke soorten rnachines zijn het meest
concreet. Alle relevante aspecten voor de
veiligheid en gez-ondherd op het werk wor-
den hierin behandelcl voor telkens één groep
van rnrrchinr:s.
Het stclsel bevat ook zogeniramde geharmo-
niseercle normen. Dit zijn in Nederland rnte-
graal overgenomen Europese norr.nen. Door
het werken airn deze geharrnonisecrde nor-
nren bcogen cle lidstaten viln de Europese
Unie de bestarnde technische belemmerin-
gen voor het or-rclerlinge hanclelsverkeer te
vcrmincleren. In de onderstaande lijst zijn
dcze normen gemarkeerd met een
asterisk (").

Lijst uan normefl uoor fundLlruentelc ueilig-
he idsprincipes:
- NEN-llN 292-1, Veiligheid van m:rchines

- bari:princif,es - algcmene 6ntwerpprirt
cipes - cleel 1: basisterminologie, metho-
dologie ( " )

- NEN-EN 292-2,Yeiligheid van rnacl.rines

- hasisprinciprs - algerrrene ontwerl.prin-
cipes - cleel 2: technische beginselen en
beschrijvingen( " )
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- NEN-EN 414, Veilighe id van machincs -
regels voor l-ret «rpstellen cn de presentatie
van veiligheidsnorrlen

- NEN-EN 1050 (ontrverp), Veiligheid van
mirchines - risicornalysc (")

- NVN-ENV 1070, Veilgheid ven machi-
nes - termen en clefinities

- NEN 5-509 (ontwerp), Gehruikershancl-
leidingen - inhoud, structlrur, formulering
en presentatie

Lijst uan algemane fiolmen urxtr tecbnischc
u t' i I i gh e i d sa s p t' ( t ?n ct t - t't' ( )t' zi o t i n go t :

- NEN-EN 294, Veiligheid van machines -
veiligheidsafstanden ter voorkoming van
bereiken van gevaarlijke zones met de
bovenste lederlraten ('t)

- NEN-EN 349, Machir.reveiligheid - mini-
r-numafstanden ter voorkoming van het
bckneld raken van menselijke lichaar-ns-
clelen (")

- NEN-EN 418, Veiligheid van machines -
r.roodstopvoorzier-ringen - functionele
aspecten - ontwerpbeginselen (")

- NEN-EN 60.204-1., Veiligheid van
rnachines . Elekrrischc uitrustirrg v;rn
machines - deel I : algelnene eisen ('r )

- NEN-EN 4.57, Veiligheicl van nrachines -
akoestische gev:rirrsignalen - arlgemene
eisen, ontwerpen, en beproevingen (")
(NB: zie ook de richtlijn veiligheids- en
gez<>r-rdheid ssign a lcring )

- NEN-EN 842, Veiligheicl van màchines -
visuele geva:rrsignalen - irlgemene eisen,
ontvr,'erpprincipes cn beprr>evingsmetho-
den (")

- NEN-lSO 3741, Akoestiek - bepaling
van geluidvern'rogensniveaus van geluids-
bronnen - precisiemetl-roden voor bron-
nen nret een lrreed frcquentrespectrum in
een nagalmkamer (" )

- NEN-ISO 3742, Ak<>estiek - bepaling
van geJuidverrrogensniveaus van geluids-
bronnen - precisiemethoden voor bron-
nen nlct cen srnalfreqrrcntiespe(trrun in
een nagalmkamer



- NEN-ISO .5 1.36, Akoestiek - bepaling
viln het geluidsvemrogen dat door venti-
latoren ir.r k:rnalen worclt afgestraalcl -
methode voor metingen in het kanrral

- NEN-lSO 5.349, Mechanische trillingen -
rneting en de beoordeling van de invloed
op de mens van via de hand overge-
brr.rchte trillingcn

- NVN-lSO 804 l. Responsie r:rn tncrtst'n

op trillingen - meetapparatuur

- NPR-CR 12349, Mechanische trillrngen -

Ieidraad over de invloed van trillingen op
de gezondheid van de mens (")

Nornrcn op het gebied uart t'eilighcidsspcci-

ficaties uoor bepttalde groepen mrtchines
zijn cr tot ttu tctc (ntercntleels in het ont-
werp-stadium) uoor:
- bouwmachines
- druk- en papierverwerkingsrnachines

gereedschappen en machines
ponrpel'l
rrrhber- en kunststoinrachines

4.5 Hijsen

tlij hijs- en hefwerkz:rarnheden bestaat het
risico van vallende voorweÍpen, beknc'lling
in draaiende delen en onrvallende hijswerk-
tuigen. hr dc wet- en regelgeving zijn claar-
onr eisen gesteld aan dc constructie, de

starkte,het onderhctud en de hepxtct,ing van
hi jswerktuigen en hijsgereedschappen. tiTet-

telijke bepalingen zijn er ook met betrekking
tot veilig omgaan met hijsgereedschappen
en hijswerktuigen. Deze bepalingen ziin te
virrden in afdeling 7.4 van het Arbobesluit.
Bij het toezicht op de nalevirrg van de over-
wegend in algemene termen gestelde wette-
lijke bepalingen richten de Arbeidsinspectie
en de Inspectie van de H:rvenarbeid zich
naar de aanwijzingen in het Arbo-Inforrna-
tieblad (Al-blad) 17'Hijs- en hefgereed-
schap en veilig l.rijsen'.

Voor de beoordeling var-r hijskranen hante-
ren de Arbeidsir-rspectie, de Inspectie van cle

hijsen 4.5.1

- transport-, hiis- en hefwerktuigen ;l .ai 
'

- grondverzetmachtnes -.,.,.,.,,...,,.,,,,,,;1,

- irorrt hewerkrngsm:rehines

- (industriële) koelnrrchines

- landbouwmarchines en -werktuigen ,ll'.1.'

- leer-, kunstleer- en schoeiselnrachines l..'.'l'.
- metaelbt'werkingsmrrchinet 

.- trilnsPorlerlrs
- ,rorr.p,,r,*.rktuigen (motriele) :',,':!{
- tr,rnsportwerktuigen (rohots)

- verpakking
- machines voor de voedselinclustrie

- warmtebehandelingstechniek.

Literatuur
- (iaspar, 1i7. en Mac D«rnald, S.S.S. (red.),

Jaarboek Machinerichtlijn 1 99.5,

Samsom, Alphen a/d Riin, 199.5.

- Poll, K., Naar een nieuwe werkplek:
nieuwbouw en verbouw profiteren van
een ergonomische aanpak, TNO Arbeicl,
Hoofddorp,1993.

Havenarbeid en de Stichting Kebonta de

nornrenserie NEN 2017 tlnt2028. Meer in-
formatie hierover geeft de publicatie CP 7:

Normen voor hijskranen. De normblirdert
zrjn verkrijgbaar bi1 het Nederlar-rds Norma-
lisatic'Lrstituut, Postbus 50-59, 2600 GB
Delft, tel. 015 269 0.1 90.

4.5.1, Kettingen

H o o gu.,da rd i ge sta I en kett in gen
De wettelijke eisen aan stalen kettingen ziin
gepreciseerd in de volgende normen:

- NEN 3359, Kettingwcrk van staal voor
h i j s- en trirnsportd()elcinden;

- NEN 3360, Niet-gekalibreerdc elektrisch
gelastc kort schalmrgc kettingenl

- NEN 2 13ti, Gekalibreerde kortschahrige
kettingen voor gebruik in werktuigen met
nestenschijven.
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4.5.2 eisen materiral

De gebruiksfaclor (de vroegere t,cilig-
heidscoëfficiënf) voor hoogwaardig ketting-
werk rnet de kwaliteitsklassen M, P S, T en
V is teruggebracht van 5 naar 4, en is daar-
mee in overeenstemming met cle ons ontrir.r-
gende landen en de ISO-normen.
De slijtagegrens is teruggebracht van 15'lu
naar 107".
De uterkldst van h<>ogwaardig stalen ket-
trngwerk in de genocmde kwaliteitsklassen,
v()orzover die nog is afgestemd op de ge-

bruiksfactor -5, mag worden opgewaardeerd
t()t die in overeenstemming is met gebruiks-
factor 4. Het kettingwerk moet dan wel ter
controle worden aangeboden a:rn een door
de Inspectie van de Havenarbeid erkende
beproevingsinricl-rting. Het moet dan gecon-
troleerd worden op slijtage, op de aanwezig-
heid van kenmerken (fabriekskenteken en
kwaliteitsklasseaanduiding) en het moet
proefbelast worden, alles n-ret de nieuwe
normen als rnaatstaf. Na de goedkeuring
r.noet cle nieuwe werk[ast onuitwisbaar op
het kettingwerk worden aangebracht. Daar-
bii wordt een zo nodig gewaarmerkt certifi-
caat afgegeven.

Lij st uan b epro euingsinrich t ingen
Een lilst van door de h'rspectie van de Ha-
venarbeid aangewezen beproevingsinrich-
tingen is verkrijgbaar bij: Inspectie van de
Havenarbeid, Groep Transporrapparatuur,
Stadionweg 41 F'te R<>tterdam, Postbus
957,3007 AN Rotterdam, rel.010
479 85 5s.
De erker-rning van en het toezicht op de be-
proevingsinrichtingen wordt voor heel Ne-
derland uitgevoerd door hovengenoemde
dienst.

Litertttuur
- Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen,

Arbo-lnformatieblad 1 7, Arbeidsinspec-
tie, oktober 1997.

- Normen voor hijskranen, "CP 7,
Arbeidsinspectie, 1 9 9 1 .

- Normbladen NEN 2l 38, NEN 33.59 en
NEN 3360, Nederlands Normalisatie
Instituut, Delft.

- Veilig hijsen, TNO Arbeid, Hoofddorp,
1989.

4.5.2 Staalkabels

Bij aanschaf van staalkabels moet dc leve-
rancier op de hoogte worclen gesteld van het
doel wararvoor de staalkabels zullen worden
gebruikt. Ook de eventueel daarairn verbon-
den bijzondere eisen nroeten aan de leveran-
cier worden gemeld. Alleen zo kan de leve-
rancier een staalkabel leverer-r die geschikt is
voor het specifieke gehruik. Staalkabels
moeten worden geleverd Ínet een bijbeho-
rend certificaat.
Het afnemen van de te gebruiken kabels van
trossen of haspels moet voorzichtig gebeu-
ren in verband met het gevaar van kinken.
Stel daarom trossen oÍ haspels draaibaar op
zodat de kabel soepel (van buitenaf) afge- 

-

rold kan worden. Dus niet van binnenuit uit
de tros trekken.
Staalkabels dienen opgeslagen te worden in
droge, goed geventileerde ruimten. Contact
met vocht en corrosieve stoffen (zuren en
chemicaliën) moet vermeden worden. In ge-
bruik zijnde staalkabels moeten periodiek
ontdaan worden van smeerlaag en veront-
reiniging, gevolgd door een grondige inspec-
tie op slijtage, draadbreuker-r, corrosie, be-
schadigingen enzovoort. Daarna smeren of
invetten met een doelmatig smeermiddel,
liefst gedurende enkele dagen onderdon'rpe-
len in zuurvrije olie.
Bij plaatselijke extra slijtage is het soms mo-
gelijk een gedcelte van de kabel :rf te hakken.
Vervang de kabel als er draden gebroken
zijn.
Een staalkabel moet afgekeurd en buiten be-
drijf gesteld worden als er sprake is van:
a. gebroker-r draadjes - vleesvreters over

grote lengte;
b. breuk of beschadiging van draadjes op

één plaats, zogenaamde breuknesten;
c. slijtage van de kabel aan de buitenzijde;
d. roesten of corrosie, in- en/of uitwendig;
e. kinken. (Zie NEN 3233 AfkeLrringsnlaat-

staven voor staalkabcls.)

t94



Lii st u an b ep r o eu in gs inr ich t in gen
Voor controle en keuring van staalkabels
heeft de Inspectie van de Havenarbeid in-
stellingen aangewezen. Voor het verkriigen
van een lijst met aangewezen beproevingsin-
richtingen, zie paragraaÍ 4.5.7.

Literatuur
- Veilig hijsen, TNO Arbeid, Hoofddorp,

1989.

Voor afmetingen uan staalkabels in parallel'
constructies zie norffi NEN 3231., uoor
sterkteberekeningen normNEN 3508 en als
een algemene inleiding NEN 3.t75. Zie uer-
der de normen NEN2500, 3231,3232,
3508,3560,3-t7s, ISO 2408, ISO 3178,
DIN 3051 en JIS-g 3325, uerkriigbaar bii
b et Nederlands Normalisatie lnstituut,
Delft, tel. 015 269 03 90.

4.5.3 Touw

Touw uan natuurlijke uezels

- Henneptouw- sterk, maar slecht bestand
tegen vocht. Voor paktouw en lijnen
(geteerd).

- Manillatouw - lichter dan hennep, buig-
zamer en beter bestand tegen vocht. Voor
lopend touwwerk, stroppen en trossen.

- Sisalvezel - een witte sterke vezel.
Geteerd wordt het bruikbaar voor garen.

Touw uan kunstuezels

- polyamidevezel
- polyestervezel

- polyethyleenvezel

- polypropeenvezel.

Touw, met staaldraden uersterkt
- Slangetouw, geslagen uit strengen van

enkel touw, :rfgewisseld met strengen van
met staaldrarad omwikkeld touw.

- Herculestouw, uit strengen met een hart
van touwvezels, omwikkeld met staal-
draad.

hijsen 4.5.4

Voor het verkriigen van een liist van erkende
beproevingsinrichtingen voor touw. zie pa-
ragraaÍ 4.5 .1.

Literatuur
- NEN 3303, Geslagen en gevlochten

touw.
- Veilig hijsen, TNO Arbeid, Hoofddorp,

1 989.

4.5.4 Hiisbanden

Gebruik
Van kunststof vervaardigde hijsbanden mo-
gen slechts worden gebruikt als deze vol-
doen aan de hieronder opgesomde voor-
waarden. Dit geldt ook voor hijsbanden die
worden gebruikt om lading voor te strop-
pen. Hijsbanden, in gebruik als normaal
stuwadoorsgereedschap, de zogeheten
stuwadoorsbanden, worden geacht zeer fre-
qllent te worden gebruikt en niet met de la-
ding mee te gaan. Hijsbanden, in gebruik
voor voor€iestropte lading (Engels: pre-slung
cargo), de zogeheten v.g.s.-banden, worden

ï:::.or.r, 
*ebruikt en saan met de lading

Materiaal
Kunststofvezels die mogen worden toege-
past zijn: polyamide (nylon), polyester en
polypropeen.

Constructie
De fabrikant moet de hijsbanden leveren
met de garantie dat deze ziin vervaardigd
overeenkomstig de hijsband die is beproefd
en goedgekeurd door het TNO Vezelinsti-
tuut te Delft. l)e levering moet vergezeld
gaan van een certificaat, uitgave staatsdruk-
kerij, onder vermelding van datum en num-
mer van het TNO-keuringsrapport. Het cer-
tificaat rnoet ter waarmerking worden inge-
stuurd :ran de Inspectie van de Havenarbeid.
Zie verder NEN 2557.

'V/erkwijze

V.g.s.-banden mogen slechts gebruikt wor-
den voor het voorstroppen van lading.
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4..5.5 eisen nlateriààl

Stuwadoorsbanden mogen slechts worden
doorgestokerr. als zij voorzien zijn van ecn
specirrle, daartoe hestemde clip of gelijk-
waardige voorziening.
Voor v.g.s.-b:rnclen geldt deze bepaling niet.
Vermeden moet worden dat hijsbanden aan
overmatig schaven of :ran andere ruwe be-
handelingen worden blootgesteld. Zie NEN
25-57 - Hijsbanden vervaardigd van kunst-
stofvezels.

Aansluitonderdelen
De aanslr-ritonderdelen, zoals clips en trian-
gels, moeterr een zoclanige vorm bezitten dat
een vlakke <>plegging der lussen gegaran-
cleerd is. Marerinrrl en constructie m()eten
voldoen aan de eisen, gestelcl aan ketting en
kettingwerk, zoals vastgesteld in NEN 3359
en NEN .3360. Hiervoor moet niet veroude-
ringsgevoelig materiaal gekozen worden.

I -iteratuur
- NEN 3-303, Geslagen en gevlochten

touw.
- Veilig hijsen, TNO Arbeid, Hoofddorp,

1989.

4.5.5 Armseinen bij hefwerktuigen

Voor het geven van aanwijzingen aan bedie-
naars van hefwerktuigen worden va ak geba-
ren gebruikt. Het is daarbij belangrijk dat
gever en ontvirnger van cle aanwijzingen e[-
kaar goed begrijpen. On deze reden zijn de
irrmseinen voor hefwerkzaamheden irl gerui-
me tiid genormaliseerd. De standaard voor
armseinen bij hefwerkzaamheden is vastge-
legd in bijlage IX v:rn cle Richtlijn
92l-58/EEG inzake veiligheids- en/of gez.ond-
heidssignalering op het werk, die sinds 199-l
ir-r de Nederlandse wetgeving is geïrnplemen-
tcerd (Stb. 1993, 530). Deze richtlijn is op-
gegaan in afdeling [J.2 van het Arbobesluit.

A I ge m e ne aa nut i i z in g. en
Degene dre de seinen aan de bestuurder van
een l-rijswerktuig geeft volgens de volgende
figuren, moet zo veel mogelijk met zijn ge-
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zicht naar de bestuurder van het hilswerk-
tuig staan. Als dit niet het geval is, moet hij
zijn seinen daarmct, in ovcrrenrtemnring
brengen.
Geef de armseinen z.o dat ze duidelijk zijn
voor degcne die het hefwerktuig bedient.
Voor de duiclelijkheid verdient het aanbeve-
lir.rg zowel bij daglicht als bij kunstlicht een
hancischoen of ondermouw te gebruiken
van een opvallende kleur.

Aantuijzingen uoor het uerplaatsen L/Ltn eel
last met behulp uan twee hefwerktuigen
Als men voor het verplaatsen van de last r.net
twee hefwerktuigen rnoet werken clie beide
dezelfde bewegingen rroeten uitvoeren, kan
men de aanwijzir-rgen gebruiken voor het
werken rnet één hefwerktuig, doch rr-ren

moet ze uitvoeren met beide armen. A[s cle

hefwerktuigen niet dezelfde bewegingen
moeten uitvoeren, rnoet men met de beide
armen een combinatie van cle aanwijzingen
geven zoals is aangegeven voor het werken
met één hefwerktuig.

Bijlage lX uan de Richtlijn L)2/58/EEG.

Minimumuoorschriften inzake de hand- en
armseinen.

Kenmerkcn
Een hend- of armseiu moot precies en e(n-
voudig zijn, uit een breed gebaar bestaan,
gemakkeliik te geven en te begrijpen zijn, en
goed van een ander hand- of armsein kun-
nen worden onderscheiclen.
Het gelijktijdig gebruik van beide :rrmen
dient symrretrisch te verlopen en nrag
slechts óén enkel signaal weergeven.
Mits zij een ten minste gelijkwaardigc bete-
kenis en begrijpelijkheid hebben en beant-
woorden aan de hierboven genoemde ken-
rnerken, mogen cle gebruikte hand- en arm-
seinen licht afwijken van of meer gedetail-
leerd zijn d:'rn de opgenomen voorstellingen.

B ij zon dere gebru iksrege ls
f)e seingever geeft met behulp van hand- en
:rrnrseinen besturingsinstructies door airn de
ontvanger van cle seinen, de bestr-rurder.
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De seingever moet de gehele besturingsope-
ratie kunnen zien, zonder daarbii doorde
handeling,gehinderd te worden.
D9 seingever mag zijn aandacht uitsluitend
wijden aan het geven van de besturingsin-
structies en de veiligheid van de werknemers
die zich in de nabijheid bevinden.
§fanneer de seingever niet de'hele operatie
kan overzien moeten een of meer biikomen-
de seingevers worden ingeschakeld.
De bestuurder moet de in uitvoering ziinde
transportbeweging stopzetten om nieuwe
instructies te vragen, wanneer hij de ontvan-
gen orders niet met de nodige veiligheidsga-
ranties kan uitvoefen.
Maatregelenter ondersteuning van de hand-
en armseinen: de seingever moet gemakke-

lilk door de bestuurder kunnen wordeo her-
kend; de seingever dient een qf meer
geëigende herkenningstekens te dragen, bij-
voorbeeld jas, helm, ondefmouweR, arm-
banden, bats; deze herkenningstekens moe-
ten een heldere, bii voorkeur voor alle te-
kens gelijke kleur hebben die uitsluircnd
door de seingevil rnag worden gebruik.

Te gebruiken gecod,eeïde gebaren
Inleidende oprnerkin g:

De hierna aangegeven gecodeErde gebaren
doen geen afbreuk aan het gebruikvan an'
de.re in de EU gebruike codes, met name in
bepaalde bedriivigheidstectoren, waarmee
dezelfde handelingen worden aangeduid.
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4.5.5 eisen materiaal

Te gebruiken gecodeerde gebaren uoor hijs- en hefwerkzaamheden

BEGIN

Pas op!
Begin van commando

s70P

C)nderbreking
Einde van de beweging

EINDE

Einde van de werkzaam-
heden

Beide armen zijn horizontaal
gestrekt met de handpalmen naar
voren

De rechterarm is opgeheven en de
rechterhandpalm naar voren
gehouden

Beiden handen zijn ter hoogte van
de borst samengevoegd



Te gebruiken gecodeerde gebaren uoor hijs- en hefuerkzaamheden

hiisen 4.5.5

'(--rl'\,[(q

)Í

VERTICALE AFSTAND

Met de opgeheven rechterarm en
naar voren gebrachte rechter-
handpalm wordt traag een cirkcl-
beweging gemaakt

Met de naar beneden gerichte
rechterarm en naar binnen
gehouden rechterhandpalm
wordt traag een cirkelbeweging
gemaakt

De afstand wordt met de handen
aangegeven
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4.5.5 eisen materiaal

Illustrati e

C. Horizontale bewe n

vooRUI'l Beide armen worden gebogen,
beide handpalmen worden naar
binnen gehouden en met de voor-
armen worJen trage hewegingerr
naar het lichaam toe gernaakt ,,ry

A(:HTF,RT]T'I Beide armen worden gebogen,
beide handpalmen worden naar
huiten gehouden, met de voorar-
men worden trage bewegingen
van hct lichaam af gernaakt

,§e,,+)

NAAR RECHTS

tcn opzichtc varr de sig-
naalgcvcr

Met de ongeveer horizontaal
gestrekte rechterarm en de naar
beneden gehouden rechterhand-
palm worden trage richtingaan-
wijzencle bewegingen gemaakt

o<+ L'^'À
4:---1"r\

lÍrl
NAAR LINI(S

tcn opzichte van de sig-
naalgevcr

Met de ongeveer horizontiral
gestrekte linkerarnr en de naar
beneden gehouden linkerhand-
palm worden tr:rgc richtinga;rn-
wi jzende bewegingen gernaakt ff
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Te gebruiken gecodeerde gebaren uoai hiis- en hefwerkzaamhedittt

HORIZANTALE
AFSTAND

De afsrand wordt met de handen
aaÍrgeggven

D. Geuaar

S]VELIE EEWEGIÀTG

TRAGE BE\TEGING

Beide armen opgeheven, handpal-
men naar voren

De gecodeerde, bevelende gcbaren
ter aangeving van de bewegingen
worden zeer snel uitgevoerd

De gecodeerde, bevelende gebaren
ter aangeving van de bewegingen
worden zeer langzaam uitgevoerd
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Lfterafuwr
- Richttijn 92l58|EEG inzake veiligheids-

en/of gezondheidssignalering op het
werk, PbEG L245,1992.

4.6 Keuringen

In de vorige paragrafen is aangegeven dat
bepaalde arbeidsmiddelen gekeurd moeten
zijn door een daartoe alngewezen instantie.
Er zijn drie soorten keuringen denkbaar: de
typekeuring, de keuring per stuk en de EU-
typekeuring. Een typekeuring wil zeggen dat
de pro.lucent een ontwerp van een serie ge-
lijke arbeidsmiddelen, tezamen mer een pro-
totype, ter keuring aan de keuringsinstelling
aanbiedt. De goedkeuring geldt dan voor al-
le geproduceerde arbeidsmiddelen die van
dat ontwerp worden gemaakt. Een keuring
per stuk houdt in dat elk individueel product
dat a:rn de definities van het keuringsvoor-
schrift voldoet, ter keuring moet worden
aangeboden. De EU-typekeuring is beschre-
ven in paragraaf4.2.

- NEN 2025, Armseinen bii hefwerktui-
gen, Nederlands Normalisatie Instituur,
Delfr, 1976.

NB. NEN 2025 is nog niet aangepast aan de
Europese richtliin.

Via de Machinerichtlijn en de irnplementtrtie
daarvan in de Nederlandse wet- en regelge-
ving neemt het aantal voorgeschreven keu-
ringen voor arbeidsmiddelen toe. In tabel 1

staat welke arbeidsmiddelen moeten wor-
den gekeurd, in welke wettelijke regeling dit
bepaald is, de instelling die de keuring moet
of mag uitvoeren, de termijn dat een keuring
geldig is en de aard van de keuring. Hierbij
heeft de redactie van het Arbojaarboek ge-
tracht het overzicht zo volledig en actueel
mogelijk te maken. Zljkan echter niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventuele
omissies of wiizigingen in de situatie.
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5 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
.t,§,.§
11,.,,r,,,.i.,

5.1 til/ettelijke eisen ,,,,,,.,i aà

r.,.,,,i, t.
'rwerkgevers moeren het werk zo organiseren zijn specifieke nornen die in de gehele EU i""'llif"':rila.'

en de-werkplek zodanig inrichten clat de gelden. Als een middel aan die eiserr/normen 1r":.,.r.,ir

*.rkr.,re.s niet blootitaan aan gevaren. voldoet, plaatst de fabrikant er het CE- - :r' ',|:rl'i.:rr

Als werknemers rvel gevaar lopen, moet de rnerkteken op. Voor de gebruiker is clat het r'-,iilr ;:r.,

werkgever -aotregelËn ncmen volgens de bewiis dat het middel is toegestaan. Het

arbeiàshygiënischJstr:rtegie die wàrdt voor- merkteken bestaat uit de letters CE. en even- 
.,. Ë11.,, ,,

g.r.hr.r.i in arr. .3 va,-r dé Arb,rwet. Ook in tueel het identificatienummer van de rnstan- )
àe Arbowet '98 blilfr dit deet van arrikel 3 tie die de type-goedkeuring heeft ver:richt, ',,i : i

olverminclerd van Lracht. Hierin st:ran vier zoals bijvoorbeetd TNO Certific:rtion. Het

typen maatregelen genoemd die achtereen- is mogelijk dat men ook de_la:rtste twec cil-

,'otg.n, ing.rËt n',,rét.n worden: fers van het jaar waarin.de keuring hacl

l. i.,aatrc[elen aan de bron; plaatsgevonden achter de letttrs CE tegen-

2. maatrelelen gericht op collectieve komt. Deze verplichting is ecl-rter per 1 ja-

l-,escheÀringf rrua'rt 1997 kornen te verv:rllen'

3. maatregelen gericht op individuele
1,escherïing; Er besraan clrie categorieën persoonliike be-

4. terbeschikkingsteller-rvanpersoonlijke schermitrgsrniddelen:

beschern':ingsÀidcleren' 
::,','.ïlíi1J''iïJi:ÍlïJïiïïi;r?liínï::

Het yitreiken v:rn persoonL jkc bescherrnings- ringe risico's (zoals eenvor:drge handschoe-

n,riddelen (pBM'si is dus in principe het ncn, vingerhoedjes, lichte schoenen).

sluitstuk van cle arbe idshygiënircÉ. ttrut"- categctric 2: PIIM's die niet tot categorie I of
gie . PBM's rroercn clocltreffend cn pzrssend 3 behorcn (helmen, beschernrbrillen, veilig-

iiln uo.rr de situatie wearvoor en warrin ze heidsschoenen).
gébrLrikt worclen. Dat is de strekking van het categorie -i: bc'schermingsmiddelen van een

Àrberdsomstandighedcnbesluit persoonlijke complex ontwerp en tcgelt ernstige risico's.

beschermingsmiclàelen. C.atcgorie 3 bestaat u_it ee n.beperkt aantal

V<rlgens dit"besluit zijn slechts clie lrescher- PBM's, waaronc]er ademhalingsbescher-

nrinigsmidclelerl toegesrairn clie voldoen aan mingsirpparatuur en toebehoren, tnicldelen

de bepatingen u,,n Éet Besluit perso.r'rliike rcgen zeer hoge (>100 "C) cn lage (<-50'(l)
[,eschermiàgsmidclelen (Wet gevaarliike tenlperaturen' tegen elektriciteit, tegen be-

w".ktuige,ri. ln dir laatstgenàemde besluit pairlde chen'rische lactoren cn ioniserende

zijn eiscn iran hct product necrgelegcl. Het strilling en valbeveiliging'
richt zich datr ook tot cle producertt of zr jn irl
cle I.lU gevestigde gevolniachtigde. Beschcrmingsmidtielcn die niet ondcr de

richtlijn vallen behoren tot categoric 0:

De eisen:ran her procluct besrrran r-rit de fLrn- - beschcrnringsmiddelen voor strijdkrach-

darrentele veilighcidseiscn en enige aattvttl- tetr en orcleclienstenl

lerrcle cisen. Deie beicle typen cisen kornen - micldelen voor zelfvcrdediging;
r-rit de Richtlijl Pcrst,onlijLe lleschermings- - rniddelen v()or partrculier gebruik;

mrcldelen 89l6,g6lll.G. Voor c.en groot arrn- - beschermtngsrniddelen iran boord van

ral typen bescherrningsrriddelen zijn deze irl- schepren en luchtvaartttigen die tliet per-

gemene voorschriftert ()l1lgezcr etl tritgc- milnent lvorden geclragen;

iverkt tot gcharnronisecrde EN-nonncn. l)it - motorhe lmen en -vizieren.

z1 I
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5.2 persoonli jke beschennrngsrnicidelen

Vror de beschertningsmiddelen van cittego-
ne I beoordeelt de fabrikanr zelf of ze aan
de eisen/nornren voldoen. Hierbij rnoet wel
worden voldaan aan de fundamentele veilig-
heids- en gezondheidsvoorscl-rrifren van de
richtl i jn. Beschermrngsmiddelen van catego-
rie 2 rnoeten aan een type-onderzoek onder-
worpen worden door een da:rrtoe aangewe-
zen keuringsinstantie ('Norified Body').
Voor beschermingsmiddelen van categ«rrie 3
clienr rle fahrikanr boverrdicn een kwàlireits-
borgingssysteem te l-rebben voor de produc-
tie en voor het eindproduct. Een dergelijk
sysÍeem wordt eveneens beoordeeld door
een claarvoor aangewezen instantie (zie
ook tabel 1).

5.2 §Terkkleding

Vror werkkleding geldr een aantal algemene
airnwijzingen. Zo moet de werkkleding ver-
vaardigd zijn van krimpvrije stof. De mou-
wen en pijpen m()eten glad en nauwsluitend
zrjn. De m()uwen m()gen geen manchet en
mouwsluiting hebben, aan de broekspijpcn
m.rg Íl('en ornslag, zitten. De rug moer zijrr
voorzien van elastiek voor het wegnen]en

Persoonli j ke lreschermingsmiddelen waar-
voor virór 1 juli 1995 nog geen geharmoni-
seerde normen bestonden maar die wel voor
deze datum zijn geproduceerd, zijn zonder
CE-merkteker-r t()egest.ran. \flel moeten ze
voldoen aan de (nationale) voorschriften
van vóór de invoering van het Besluit per-
soonl i jke beschermingsrniddelen. PIIM's die
na 1 juli 1995 z11n geproduceerd m()eren wel
voorzien zijn van een CE-merkteken, ook al
zijn de normen nog niet geharmoniseerd. In
dat geval m()eten ze getoetst worden airn de
fundamentele veiligheidseisen en aanvullen-
de eisen van Richtliln 89/686/EE,G. De
Europese Comrnissie heeft in negen delen
een leidraad opgesteld voor de keuze en het
gebruik van persoonli jke beschermingsn-rid-
delen (V/E/3).

van de ruimte om het middel. Bij voorkeur
zitten aan de buitenzijde geerr zakken. Werk-
kleding voor elektr<>m<)nteurs mas geen me-
talen ritssluiting hebben.

Vror leverirnciers van werkkleding zie
hoofdstuk 16, tabel 16.2.3 Bedrijfskleding.

.5.3 Beschermende kleding

'Waar gewone werkkleding onvolcloende be-
scherming biedr, moet beschermende kle-
ding worclen gebruikt. Deze is verkrijgbaar
in trrl v:rn uitvoeringen erl materialen. Dc ge-
kozcn materielen nloeten l()egcsned(.n / '

op het type risico.

Risico's
Sp atgeua ctr: een geweven, luchtdoorlatende
stof volcloet. Polyester en polyamide (Ny-
lon, Dralon) zijn tegen zuren bestand.
Contact mct grote hoeueelheden uloeiskf:
gebruik vloeistofclicl-rte kleding die tegen de
verontreiniging bestand is, zoals natuurrub-
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ber, neopreen, nitrilrubber, lrutylrubber,
PVC. Het model dient een zo goecl mogelijke
bescherming te bieden: goede afdichting bij
de sluiting en bij de polsen en goed sluitcncle
(insteek )zakken.
Hitte: brandwerend geïnrpregneerd katoen
vat geen vlarn, maar kan wel schroeien.
Vonken met zeer h<lge terr.rperatuur kunnen
zich er aan vasthechren. Dit geldt ook voor
andere onontvlambare weefsels.
Vlanmten: met een luchtdicl-rte Ia:rg over-
trokken textiel wordr veel gebruikt als be-
scherming tegen zeer brandbare of zelfont-
brandende vl<>eistoffen. Goecl tegen hitte be-



beschermende kleding 5'3

Tabel 1. Schema'In de handel brengen uan PBM!' uolg,ens de Europese Richtliinen
89 /686/CEE en 9 3 /68/CEE"

PeÍt/ Klr.* I

'Eenvoudig'
PBM Klasse ll PBM Klasse lll

'Complex'

Technisch dossier

J I T
in overeenstemming met de fundamentele voorschriften

bij voorkeur via: overeenstemming met de toepasselilke normen

aangemelde instantie

voert EG{ype onderzoek uit

aangemelde instantie

controle van de fabricage

EG-kwaliteitsgarantiesysteem

kwaliteit van het
eindproduct

productie
met toezicht

bv.: ISO 9002

_ in de handel brengen

'CE'markering
+ EG-verklaring van overeenstemming door de fabrikant

" Bron: De Gruyter, R., in: Vciligheidsnicuws, VDVHli, ur. 106, maart 1995,blt"9

stand zijn vezels van speciale kunststoffen
als Nomex en Tevlar.
Hitte str al ing: gemetalliseerde weefsels re-
flecteren 90 tot 98"1' van de opgestraalde
hitte. Vervuiling van het oppervlak kan het
reflecterend vermogen aanzienlijk vermin-
deren. De aard van het gevaar is bepalend

voor de materiaalkeuze: katoen, wol of glas-

vezel.
Hoge omgeuingstemperaturen: goed isole-
rende kleding biedt gedurende korte tiid be-

scherming. Reflectie speelt hier geen rol.
Met name lussenweefsel voldoet goed.
Stcrkc ultrauictlette straling: komt voor bij
sommige lasprocédés en tast zowel de huid
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5.3 persoonli jke beschermingsmiddelen

als cle kleding aan. Leer is hier de beste be-
scherming.
Statische lading: als vonkvorming en het
aantrekken of vero<>rzaken van stof niet toe-
gelaten zijn, is anti-statische kleding vereist.
Er bestaan anti-sratische kunststofweefsels
voor industriekleding, waaronder speciale,
'non-linting' (geen stof veroorzakende) ma-
teri al en -

Lage temlteraturen: vooÍ het werken in
koelhuizen volstaat in sommige gevallen
warme winterkleding. Ook is elektrisch ver-
warmde kleding in de handel. Hierbij kan
gedacht worden aan vesren die worden ge-
voed door een aparte accu, door een l2-
volttransformator op het lichtnet of door cle
accu van de heftruck.
Mechanische inuloeden: bijvoorbeeld bij het
werken met een motorkettingzaag. Hier-
voor bestaat een overall rnet een extra been-
bescherming of extra inleg tegen zaagver-
wondingen.
Andere gel!d.ren: bijzondere gevaarlijke si-
tuaties vereisen speciale en geheel aangepas-
te uitrustingen. Voorbeelden hiervan zijn
overdrukpakken, rampenpakken, lucl-rtge-
koelde uitrustingen, maliënkolders (tegen
nressteken), beschermende kleding tegen
t«rxische stoffen, landbouwkleding (tegen
landbouwvergiften) enzovoort.

Materialen
Overalls, pakken en voorschoten zijn ver-
krijgbaar in verschillencle materialen. Bij de
kelrze voor een beparrld materiaal nroet ge-
kel<en worden tegen welk risico het rroet [re-
schermen.
Brandwerend geprep:rreerd textiel be-
schermt tegen vonken en vlirrrmen van ge-
ringe intensiteit.
Leer is effectief tegcn vonken en spatten van
glociend metaal, tegen straling (bij bcpaalde
lasprocessen UV-straling), en bij straalrc'ini-
gen.
Kunststof beschermt tegcn vocht, bijtende,
giftige of irriterende stoffen, nraar door-

gaarrs niet tegen vonken en vlammen. Hier-
voor bestaan aparte, onontvlambare kunst-
stoffen.
Gen'retalliseerd kunststof is effectief regen
warmtestraling.
Rubber werkt als bij kunststof en tevens bij
straalreinigen.
'Wol beschermt tegen koude en warmte.
Glasvezel kan worden gebruikt bij brand,
gemetalliseerd glasvezel tegen waÍmtestra-
ling en bíj brand.
Een maliënkolder (soepel vlechtwerk van
metalen ringetjes) beschermt tegen messte-
ken en snijwonden in slachrerijen.

Bescl'rerrnende kleding moer doelmarig,
maar niet overmatig zijn. Dit gaar ten koste
van het draagcomfort. Zo l-reeft geweven, te-
gen zuren bestendige kleding cle voorkeur
als vloerstofdichte kledir-rg nier beslist nood-
zakelijk is. Als warmtestraling alleen de
voorzijde van het lichaam treft, is een schort
beter dan een overa[.

L'r het donker is het dragen van reflecterencl
materiaal belangrijk. Retroreflectie werkr
op basis van een optisch systeem dat licht
terugkaatst in dezelfde richting als waar het
vandaan kwam, meestal dus de bestuurder
van een auto, ook als cle dr:ager van de sig-
naalklecling zich niet recht voor het voerruig
bevindt. Rcflecterend mareri:ral dat is opge-
bor-rwd uit rni I joerren nricroscopische glaspa-
rels biedt deze eigenschappen. De l.uropese
norm EN 471 omschrijft waar zichrbirar-
heidsklecling arrn rÍroet voldoen.

Literatuur
- Diverse NEN-FIN nornlen, zic Norn'rali-

satiec:rta l()gus, I 3.340. 1 0, Beschcrmencle
kleding, NNI, Delft, 1997.

Voor lc'veranciers cn uitvoeringen van diver-
se r.naterialen zie hooídstuk 16, tabel 16.2..1
Bedrijfskle ding.
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-t.4 Bescherming van het hoofd

bescherr.ning van het hoofd -5.4

plirtformen of op grote hoogten, moet 8e-
beuren. Andere bcschermingsmrdclclen (ge-

hoorkappen, viziers, aclenrh:rlin gsbescher-

ming) nrogen veiligheitl of comfort ven cle

hclm niet vermincleren.

Matcritrttl
De br-rirenkant virn cle heln-r is trit één str-rk

gcmaakt en kan van verschillerrd rnateriaal
zijn: de gr>edkoopste helmen ziin van polyc-
thyleen. Daarn:r volgt abs, polycrtrbonaart,
fenol, glasvezel en sours nog ook buiten dc

krijgsmacl'rt r.netaal. Het voorcleel v.ln een

therrroplnst irls polyethyleetr is, na:rst cle lil-
ge prijs, het lage gervicht. Iloven tle 50 'C
behor.rden abs cn polyc:trbonaitt Itul.t t'ornr-
vasthcid cn hebben zo cle voorkettr boven
polyetheen. Ook UV-straling cn ozon heb-
ben hr-rn inl'loccl op polvethvleen, albs en po-
lyclrr[ronaat. Dczc hclnten verolttie ren dtrtl
ook sneller. Ook de zogenirattrde wcektnrl-
kers clie rn veel kunststt>ffen ziin verlverkt,
ku r.rnen wordcn rrangetilst dttor chcn'rical iën

in de lucht. Stickcrs beclreigen tle krvaliteit
van cle schaal evcneens. T<rch is het belartg-
rijl<ste voor dc acceptatie tl:rt tle l.relm er leuk
uitziet. Het arrnbrengen v:rn een logo <>f cen

tekst o1-r de helm is or.erigens gecn problecm:
clc leverrrncier kan zorgen voor e lke gewcns-
te uiting.

Het binnenwerk van tle he lnt is bclangrijke r
dan dc buitenkirnt. Hoofclhrin(icn m()etcn
volckrendc breecl en elirstisch ziin, de zrveet-
bancl nroet gemakkeliik te reinige rt zi1n. Er
zijn systernen nret twcc en rnet drie krllis-
banrlen. Het voorclee I v:tn twcc kruisbander-r
is ilrrt een klciner cleel vrn cle hoofdhuicl
rvolclt beclek t lva :t rdoor trir nspi rirticvoch t
cn warmte sneller wcg kuntletl. Een systecn't

rrct drie l<ruisb:urclen ervarerr vecl ntettsetr

als courfortrrbeleq onrdirt de helnt iets stalrie-
ler zit. Voor hct opvangcn \'2111 eell cventucle
klap heeit het Iraurvclijks cffect. Het is inr-
rncrs cle lrerioeling dirt het birtne rtn,crl<

clicnst cloet als eetr soort kretrkelzorte: het
:rbsorlrecrt cle schok. De bctere helttt oncler-

§ílar de kans bestaat clat vallencle vo()rwer-
pen icmancl trcffen, ÍIoeten veiligherclsheI-
men worden gedragen. Veiligheiclshelnrcn
m()et('n ()()l( gchrurkr wortlett irt rlttrrrtics
wirar het gcv:rirr bestairt van i.vegvliegencle

v()orwerperl en bij stoot- en knelgevairr.
Stirat hct hierondet afgebcelde borcl (tritge-
voerd in bl.lurlr cn rvit) bij de t()egilng ven
een terrcin of ge bor"rw (of bij een gedcelte
hiervan), clan is het drtrgcn van eert helm
voor ieclereen verplicht.

Veiligheidslrelnen nrocterr zo ziin g,emaakt

dzrt zo\,'e I een perfecte pàsvorrrl lrls een gtlecl

d rarrgcorl f ort is geg,tr,r rldcercl. [:en goecl

draagcomfort houclt in dat clc vortrtgcvirtg
ergononrisch is en clat rle ventiletie optintaal
is. Vcntilatiegatcn of sleuven ktrnnen het
best z-o hoog rnogeliik in tle helru zijn aartge-

bracht cn nief airn cle z.ijkent.
Ee n gr<xrt clrrrargcorniort houclt vertler in dat
cle hoofclband elastisch en volcloende breecl

nroct zrin. Een goetl :rbsorbcretlcle etl eetr-

voudig te vervarlgen zwectbirnd verhoctgt
het corrfort. De draagbanclcn lr()etcn van
tt'xtrel zijrt. De ('\( tItLtel(' krrtrrenlt'tr lll()( lell
tle oren vrii latclt, ze rnoÍlen hct clragen v,rn
endere PIJM's niet I'rindererr en nroeten Lrc-

schikken <>vcr glaclde en gem,rkkcliik tc bc-
clienen sluittnpicn.
tlij lret krczen v:1n de helm is het soort *'erk
nul:ltÍlevcrld. Werk ncnrers di e vecl o ur hooli
m()t:tt: n kilkcn of rlie met optischc rlpprlrir-
fuLrr in dc u,ecr zijn, onclervitrcletr vrral< hin-
der vrrn cen klcp. Kirrricmen zijn noclig als

hct ll'crk op r'r,inclerige plaatscn, zoals boor

5
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5.5 persoonli jke beschernringsmicldelen

scheidt zich door een versmalling van de
band op de plaats w:lar de band :ran de helm
vast zit.

Helnren hebben cen beperktc levensduur;
ook .tls er geerr rncirlenten mee zijrr voorge-
vallen. Als dat wel is gebeurd, moer de helm
onrniddellijk in ziln geheel worden vervan-
gen.

,; Waarborg
,,, St.rkt. en uitvoering van veiligheidshelmen

moeren voldoen aan de voorwarrrtlen virn c]e

norm NEN-EN .i97.

Literatuur
- NEN-EN 397 (industriële V-helmen).
- Ontw. NEN-tlN 8l , (inclustriële V-hel-

mcn tegen stoten).

Vror leveranciers v:rn veiligheidshclmen en
-petten, zie hoofdstuk I 6, tabel [ 6.2. l -5 Per-
soonl i jke bescl-rerrningsmicldelen.

:ll 
',.,.,..
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5..5 Oogbescherming

Materiaalsplinters, grof srof, sparren van
agressieve vkreistoffen of vlc>erbaar metiral,
stralir-rg bij lassen of :rfkomstig van hitte en
vuur, schadelijke gassen: allemaal inclus-
triëlc gevaren w.rartegen cle ogen heschermcl
nroeten rvorden. Hiervoor zijn ;rangepaste
o()g- en gelaatsbeschermingsrnicldelen ver-
krijgbaar.

Vciligh eidsbr illen
De glazcn var-r veiligheidsbrillen zijn van ge-
hard glas of virn kunststof. Gehard glirs en
de in brillen toegepaste kunststoffen (oncler
andere polycarbonaat) bezitten beide een
hoge slagvastheicl. Gehard glas heeft in ver-
geliiking met norrnaaI glas echtcr een grote-
re gevoeligheid voor het inbrar-rden van las-
en slijpvonken, terwijl deze voor kr.rnststof-
lèn juist veel geringer is. Gehard glas is n-rin-
cler gevoelig v<.,or krassen dan kunststoffen.
Beicle soorten zijn leverbaar in vlakke uit-
voeringen (optisch ner-rtraal) eu nret correc-
tieglazen, ook nret dubbel focLrs. Monturer.r
moeten onbrandbairr en sterk zijn. Er zijn
twec groepen: metirlen monturen en kunst-
stol monturerr. Metelcn rnuntrlren zijrr nier
geschikt als het risico besraat op contirct met
elektrische stroom, mer grote hitte of met
corrosic veroorzakende chemiclliën. Kunst-
st()f rnolltrlren op brrsis van acetaat of pro-
pionrrat kunnen bi1 blootstelling aan hoge
tenlperaturen versneld verouderen. Montu-
ren vrln ko<>lstofvezel zijn het meest recent.

216

Het materiaal heeft diverse voordelen: het is
sterk, licht en onvervormbaar. Als cle ogen
gevaar lopen vzrn opzij te w()rden getroffen,
ziln zijkapies arrr te r:rdcrr.
Het aanmeten van een veiligheidsbril, onge-
acht of deze vlakke of correctieglazen heeft,
kan het beste gebeuren door de opricien.

Andcre t)ormcn uan oogbescberming
Een cupbril (ronclorrr gesloten, mer ventila-
tie-openingen) biedt in sommige gevallen
een betere bescherming d:rn een veiligheids-
bril.
Ruimzichtbrillen kunncn over de gew()ne
hril worrlerr gedr:rgcn. Sonrmigr zulrr- (,n

stofbrillen hebben geen ventilarie-openin-
gen. De binnenzijde van de glazen is dan
voorzien van een ilnti-condensla:rg. Ruim-
zichtbrillen kunnen worden uitgcvoercl met
ruiten van slagvast polycarbonaat.
Lasglazen zijn in cliverse uitvoeringen lever-
ba:rr, met verschillencle tinten groen of
blauw, al naar gelang de lasn-rethode .

Brillen voor werk aan snreltovens en open
vuren hebben speciale kobaltbl:ruwe glazen.
Gasbrillen zijn alleen bruikbaar als het irri-
tt:rende gils geen aclembescherrning nodig
maakt. Is dat wel het geval, dan moer een
volgelaitsmasker (volmasker) ."vorden ge-
dragen.
Gelaatsschermen besc[rermen tegcn vloei-
stofspatten, slijpstof en vonken. Moeren ze
ook beveiligen tegen stralingshitte, dan kun-



nen ze \,vorden vo()rzien valt cen opgedamp- Litertttuur
te goldlaag clie 90-9.5"1, van tle stialingshit- - NI-.N-EN 166 (e isen - specificaties lenzen

te reflecteert. F.r zijn velc nrogelijkhedcn om en monturetr).
gelaarsschermcn met vcilighàidshelrnen te - NEN-EN 167 (optische testnlethoden).

iornbineren. - NEN-EN 168 (nict-optische testmetho-

Oogbescherming is vo()r iedcreen verplicht
bij het bctreden van plaatsen waar onder-
stzrand - in wit err blauw uitgevoerd - bord
aanwezig is:

t.6 Ademhalingsbescherming

Aclemhalingsbeschernring wordt ingezet als

hinderlijke of vo«rr de gezondheid schadclij-
k(' c()nccnt raries r an luchtvet ontreirligingen
arlnwezig zijn, die niet op andere wijze kur-r-

nen worden bestreclen. Op plaatsen waar
onderstaand - in blauw en wit uitgevoerd -
bord aanwezig is, is aclenthalingsbescl-rer-
ming voor iedercen ve rplicht.

ademhalingsbescherming 5.6

den ).
NEN-EN 169 en 379 (lassen).

Ontw. NEN-EN 175 (lassen).

NEN-EN I 70 (UV-filters).
NEN-tN I7l (IR-Íilters).
NEN-EN I 72 (zonlichtfilters).
NEN-EN 207 en208 (laserstraling).

Vor>r lcveranciers van oogbcscherlningsmicl-
dclen zie hoofdstuk 16. tahcl 16.2.1.5 Per-

soonli j ke lreschc'rnringsmiddelen.

'Vlaarborg

Airn middelen voor irdcmhalingsbcscher-
ming worden specifieke eisen gestcld, dic
staan in diverse NEN-t1orrÍIen. Inmiddels is

op het gebied vatr dez-e n'riddelcn een gr()ot
aantirl geharrloniseercle rtorlren versche-
nen. Deze normen ltevatten een nadere uit-
werking van de fundamcntele voorschriftetl
van de 'Richtlijn Persoonlijke Beschermings-
nridclelen' (89 / 686 IEF.G).

Ttuce typen
Micldelen voor ademl-ralingsbescherr.uittg
rvorden onclerscheiden iu tvpen die wel en

typen dic niet van de omgevingsh-rcht athan-
keliik ziin. Tot de onaflranl<elijke typen be-

l-roren slangapparatu ur, persluchttoesteller.t
cn zuurstoftoestellenl de afhankeliike typen
zijn vooral de filternraskers.

Sl0ngdpPdrLltuur
Shngapparatuur bestaat uit verse-luclrtsys-
temen ."va:rrbil het gelàitstuk met een har-

217



5.6 persoonli jke beschermingsmiddelen

monicaslang en een klauwkoppeling is aan-
gesloten op een aanzuigslang. Dit kan een
slang zijn van I0 tot maximaal 20 meter,
waarfilee de gebrurker zelf verse lucht aan-
zuigt. Ook zijn er systemen waarbij de slang
aangesloten kan worden op het perslucht-
net. Dan wordt cle lucht via een reduceerset
naar de gebruiker gevoerd. Bij voorkeur ge-
schiedr dir via ecn longnrrl()maal. nrirdr in
ieder geval via een speciaal filter. Onder deze
groep valt ook de verse-luchtkap, waarbij de
lucht via een slang wordt ingeblazen en
langs de onderkant van de kap weer ont-
wijkt.

P ersluchttoestellen
Persluchttoestellen worden gebruikt in si-
tlraties waarbij de gebruiker mobiel ntoet
kunnen zijn,z.c:als bijvoorbeeld bij brancl.
De gebruikcr draagt een of meer flessen met
samengeperste lucht op de rug. Deze flessen
hebben een gebruiksdLrur van 20 tot 4-5 n-ri-
nuten. Voor persluchttoestellen bestaat een
Europese norm: NEN-EN 137.
Het werken met een persluchttoestel is zeer
vernroeiend. Gebruikers moeten daaronr
medisch gekeLrrd zijn.

Lucht die wordr ingeademd moet aan hoge
eisen voldoen. Zokan een te hogc cunc(n-
tratie waterdalrp in de ademhalingstrppara-
tuur leiclen tot bevriezing van de drukrege-
laar crr lrlokkerirrg van het alarm det waar-
schuwt als de gebruiker rerLrg moet gaan. In
de omgevingslucht komt wzlterdamp voor in
c()ncentraties van 8 g/m'. Bij normale druk
wordt een maximum aangehouden varr 25
mg/m'(voor lucht rrfkomsrig van een L()m-
pressor; voor lucht uit persluchtflessen gel-
den andere eisen). Vror koolstofmonoxide
en koolstofdioxide gelden rnzrxima van 5
ppm respectievelijk 1000 ppm. Dit levert bij
persluchtinsrallaties zelden prol,lemen op.
Oliedampen daarentegen kunnen zeer hin-
derlijk zijn. De maxirnumconcenrratie is 0, I
nrg/m'. De <tlie voor het smeren van de cor.r.r-
pÍessor en de overige roestellen moet boven-
dien voldoen aan de ornschrijving'reuk- en
smir:lkloos'. Het oliefilter moet regelmatiu
worclen verv:rngen.
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Verdere inlichtingen: L-rspectie Brandweer-
zorg en Rampenbestrijding, PostbLrs 20011,
2500 EA Den Haag, tel. 070 302 73 43.

Zuur st ofto este I I e n
Zuurstoftoestellcn werkcn op basis van re-
gener:rtie van de uitgeademde lucht: het
koolzuur wordt gebonden rret een alkalipa-
troon en er wordt zuurstof aan de lr:cht toe-
gevoegcl r-rit een kleine cilinder. Zuurstoftoe-
stellen worden noÍl maar weinig gebruikt.

Filtennaskers
De filters voor filtermaskers worden t>nder-
scheiden in stoffilters, gas- en clampfilters,
en combinatiefilters.
Stoffilters zijrr er in clrie typen: P1, P2 en P3.
P l-stofliltcrs heschermen regen iuerr zwc-
vend stof met een MAC-waarde van I0
mg/rn'. P2,filters beschermen tegen stof met
MAC-waarden tussen 0,1 en 10 n-rg/m', be-
halve atbest. P l-filter' lrt"schermt'n regen
stoffen met MAC-waarden lager dan 0,1
nrg/rrr'. asbest, l<a nkervcrwekkende sroffen,
sp()ren, bacteriën enzovoort. De gehanteer,
de aanduidingen worden gebruikt voor ver-
wisselbare filrers: patronen, bussen en der-
gelijk op half- of volgelaatmaskers.
De aanduidingen P1, P2 en P3 worden vol-
gens NEN-EN 143 eventueel gevolgd door
de letters S (stof), L (nevel, mist) of bcide.

Voor de zogenaanrde wegwerpstofnr:rskers
bestaan iets andere aanduidingen dan hier-
boven aangegeven. Voor deze maskers, die
(nagenoeg) volledig uit filtrerend mareriaal
bestaan, worden de P-codes voorafgegaan
tloor de letters FF. Et'n en arrtler is beschre
ven in NEN-EN 149.

Gas-/dampfilters zijn er in verschillende ty-
pen, elk met hun eigen kleur en hun eigen
letteraanduiding, volgens NEN-EN 14 I :

A (bruin): tegen organische dampen met
kookpunt > 6-5 'C;
AX (bruin): tegen organische dirntpen met
ko<>l<punt < 6.5 "C;
B (griis): teg,cn zure ga\sen;
E (gecl): tegen zwavelclioxide;
K (groen): tegen amntoniak;



CO (zwart): tegen koolstofmonoxide;
Hg (rood): tegen kwikdamp;
NO (blauw): tegen nitreuze dampen.

De adsorptiecapaciteit van gas-/dampfilters
wordt aangeduid met de cijfers 1, 2 en 3, dat
wil zeggen respectievelijk geschikt voor
maximaal 0,1, 0,-5 of 1,0 volumeprocent
ges/damp in de luchr. De filters m,rgetr ttooit
worden toegepxst voor hogerc ct,ncentrities
gas/damp dan waarvoor ze ziln bedoeld.

aden-rhzrl ir-rgsbescherming 5.6

om zo kort mogelijk worden gebruikt.
Een filtermasker marg nooit worden gebruikt
als het zuurstofgehalte onaanvaardbaar laag
is (circa 19'/. of minder; normaal is21'/"1.
Tegen koolstofmonoxide mag alleen een fil-
termasker worden gebruikt met een speciaal
filter en dar-r alleen maar bii noodgevallen.
Bij voorkeur moet een masker met lucht- of
zuurstoftoevoer worden gebruikt.
Als de gas- of dampconcentratie hoger is

dan 1,0'%, mag geen filtermasker 
"vordengebruikt.

Yoor filtermas&ers gelden de volgende res- Als de concentratie wisselt of niet bekend is,

tricties: wordt het gebruik van filtermaskers sterk

Er is geen duidelijke aanwijzing wanneer het afgeraden.
gasJdanrpfilter verzadigd is, het n'roet daar-

Eiganschappen en toepitssittgsmogelijkheden uan ademhalingsbescbermingstoestellen

ïrestellen Gebruiks- Bcwegings- Beschermendewcrking
duur vrilheid

5

Verscluchtmaskers onbeperkt
met aanzuigslang

Perslucht onbeperkt
a. slang verbonden r.net

stati()naire perslucht-
bron

Perslucht beperkt
b. uit flessen (perslucht-

toestel len )

Zuurstoftoestcllenmet beperkt
zuurstofflessen

Zuurstoftoestellcnmet beperkt
chemisch zuurstofpatroon

Filtertoestellen met beperkt
filterpatroon

alleen voor niet-levensgevaarl i jke
gassen en dampen

voor alle concentraties van veront-
reinigingen

voor alle concentraties van vcr()nt-
reinigingen

voor :rlle concentraties

voor alle concentraties

bij voldoende zuurstof (meer dan
l9'%); tot concentratics van 0,1 7o

van niet-levensgevaarlijke gassen en

dan'rpen

bij voldoende zuurstof (meer
danl9ol'l; tot conceÍrtraties van 0,5
oÍ 7,0'% vcr<>ntreinigingen

beperkt

beperkt

onbeperkt

beperkt

bepcrkt

onbeperkt

Filtcrtoestellen met
filterbus (2 maten)

bcperkt onbepcrkt

2t9
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s.7 Gehoorbescherming

Gehoorbeschernr ingsn-riddelen beschernren
tegen blijvencle gehoorschacle. Het gebruik
van deze r.niddelen is wetteliik verplicht bij
geluidsniveaus boven 90 dB(A) (zie para-
graaf -5.1)
Gehoorbeschern-ringsrnicldelen zi j n cr in
twee categorieèn: rn cle geh<lorgang te clra-
gen bescherrningsmiddelen (van oorclop jes

tot otoplastreken, die per individu worden
aangemeten) en over de gehoorschelp te dra-
gen oorkappen. Bij het kiezen van een type
gehoorbescherming is zoweI de effectiviteit
(verzwakking van het geluidsniveau) als het
draagcornfort en de hygiëne van belang.
Ook de communicatie op de werkplek kan
een rol spelen.
Doel van de gehoorbeschermingsmiddelen is

verzwakking van het geluidsnivear:. De ef-
fectieve verzwakking dte een gehoorbescher-
mingsmiddel geeft, rs afhankeliik van de fre-
quenties die in het te verzwakkcn geluid
aanrvezig zijn. Deze verzwakking in dB(A)
kan clus geen vast getal ziin. Verder is geble-
ken dat de verzwakking ir-r de praktijk vrrak
mincler is dan in het laboratorium. In is

voor verschil lende soorten gehoorbescher-
nringsmiddelen de effectieve verzwakking
globaal aangegeven.

De richtwaarden in deze tabel maken het
mogelijk, in combirratie met gegevens over
het geluidsniveau op de arbeidsplaats, vast
te stellen welk type gehoorbescherming in
een gegeven situatie voldoendc resultaat zirl
geven. Bij uitzonderlijk l-roge geluidsnivear-rs

kan nren overwegen oordopjes te comhine-
ren met een oorkap.

- 13.-s40.30,Ademhalingsbeschermings-'r'r
mi.ldelen. Norrnalisntieeat;rlogus, N NI,
Delft. 1e97.

Voor leveranciers zie hoofdstuk 16, tabel
1.6.2. I 6 Persoonli jke beschenningsmidde-
len, aderrrh,rlingslreschcrnring.

gehoorbescherming -5.7

Tabcl 2. Effectieue uerztt,akkittg lan uer-

sch illen de geb or rb e s cb ermi ngsmid delen

Ciehoorbescherrnings- Effectieve
middcl vcrzwakking in de

arbeidssituatie in
dB(A)

)

oordopjes
schuimplastic rolletjes
gocd passende oordopjes
gocd aangebrachte voor-
gevormde pichoorwatten
oorkappen
otoplastieken

De midclelen die in de gehoorgang worden
gedragen zijn eenvor-rdig te dragen, ook in
combinatie met andere beschenningsmidde-
len zoals veiligheidshelmen en -brillen err

aclembeschermingserpparatuur. Bii oorkap-
pcn is het draagcor.nfort cen stuk mir.rder.
Nadeel van oordoppeu en otoplastieken is

onder meer clat bij onhygiënisch gebruik
oorinfectics kunnen ontstaan. Goede c<tm-

r.nur.rictrtie op de werkplek is mogelilk met
behulp van oorkappen met ingeboLrwde
conr m u nicatiesystemen.

Litcratuur
- [-awaai op de arbeidsplaats, ArboJnfor-

matieblad 4, Arbeidsinspectie, oktober
t997.

Normalisatiecatalogus, 13.340.20,'Be-
scherrningsmaterieel voor het hoofd', NNI,
Delft. 1997.

.5...10
t0...1-t
10...1.5

1 0... 1 .5

15...2.5
15...25

221



World leaders
in personal

protection equipment
A leading name in protective glasses

Aosafety is one of the leading brands in saíety glasses,

with well-known products such as Fectoids, Nassau Plus
and TourGuard.
Many of them boast the unique DX coating, which pre-
vents fog on the lenses and protects against scratches.
blows and chemicals. To offer protection in all situations.
we offer a wide selection of glasses with or withouÍ cor-
rective lenses and face visors.

*---\
a/
&t&14
qlli

World leaders in hearing protection and com-
munication systems

Peltor's products are based on ovcr 40 years of rcsearclr
and experience. This stÍength has contributed to makine
Peltor a world leader in hearing protection and communi

cation in noisv crr\ironnrents.
Tlte cxtensive product range includes
everything from passive hearing protcctors

to active noise attenuation and headsets with built-in

The worldns most popular earplug

E.A.R's hearing protection products include
the world-farnous Classicr\iyellow earplugs and a wide
range of othcr kinds of hearing protectors.

,a!

contmuntcatlon svstcms.leaoPEL't-CtFl-

Aeoro GmbH, Einste nstÍoge 47, D-76275 Ettlingen
ïel. +49 (0)7243-761 1 -0, Fox +49 (0)7243-761 I I I

Aqrc



-5.8 Hand- en armbescherming

Dat het percentilge handletsels van alle let-
sels het hoogst is, is niet ver:lv<>nclerlijk. Het
clragen varr bcsclrerrlende handschocnen is

voor icdereen vcrplicht bij l-ret bctreclen varr
plaatscrl lr"aar ondcrst:rand - in rvit cn
l.laurv rritSev,,e,6 - l',,r'J;lJn\veziS i\:

BouenstLtdild bord batekent:
H ands ch ocrten uerp licht.

Handschoe ne n bieden bescherrning tcgetr dc
volgencle bedreiginge'n:

Kou
Dikke wollen handschoenen of rv:rnten. err

warrr lrodig, soepele plastic hanclschoenen
bescherrncn tcgen koucle. Tegen bevriezing
door vloeibare lucht of stikst()f konren vrij-
wcl uitsIurtend specialc koudc-tsolerentle
handschoencn in arinnrerking.

Hitte
Stralingshitte: hiertegcn bcscherrnt genret:rl-
liscerd katoc'ndoel<. Bestrrat er ook gevaar
vt>or vlammen en vonken, d:rn kan mcn
geïmpregneerde wol- of glaswecfse ls even-
tueel rret gernetalliseerd oppervlak tocpas-
sell.
Contircthitte tot .J.50 'C: wol (gebleitl en al
dan niet geïmpregneerd), krtoen (gerurvcl

weefsel), acet:rat, lussenweefsel. Ecn genre-
telliseercl oppervlak heeft hier geen nut. De
zc h.tndrchoeil('n n't()cterl v0orzicrr ziirt v.tn
een kap die tot over cle polscn t ctkt. Ze rnoe-
t( n ,ret eert sitttpt l,' lrertdhewt'gilrg. tlrt t,
doen zijn.

hancl- cn :rrmbesche rming .5.8

Bijtertdc ert tctxische stoffen
Hanclschoenerr van hct juiste nratcriaal bie- ,i.,, ,,tt,, .,.,,.,

clc'n bescherming tegcn cle meeste cl'remische ,: ,:

stoffc'n. De bestendigheid err cle cloorlaat- 'rr- 'r::''r

baarheid virn het materiaal verscl'ri1lcn ech- i'" 
'"i'

ter sterk voor de cliverse stoffen. ln 1983 t'.' :llir ,,,

heeÍt Jc Ailtericrilt ( otlÍ('r( tlcc ol C()vertl-
rrental Inclustrial Hygicnists (ACGIH) daar- ,,,, .
ro,rl ri.hrlijnen trirgcg,t'ven. Dtze ri.'hrlijrrcrr -
zijrr. vrrnrrr nlet iní()rnr.lli\'rrir dc'Quick St' )
lee tiorr Crridc tu Chemicel Pr(,tectivc
Ckrthing' (r,an Van NostÍand Rcinhold,
I 993 ), venverkt in het Chen'riek:rartcnboel<.
Hierbij wordcn voor tle nreeste chemische
stoffen éón of twee m.lteriaalso()rtetr airnbe-
volen.
In biologische lrrboratori,r en in ziekenhr-ri-
zen vornren bacteriën, schimrnels en virus-
sen een gevilar. Het dragen van lleschermclt-
de handschr>encn is da:rr datr ook vaak een

vereiste.
H.rn.lse lroerren rn()et('rl \ u()r'zien zijrt v.rrr

een kap, die kort, halílang of lang kan ziln.
De kap;ren rroL'ten altijd onder de mouwen
u,orden geclragen, onr te vo<irkonren dat de
vloeistof er rn loopt. Vochtafstotende geïm-
pregneerde handschoenen cn hantlschoetren
nret rriet-verdekte naclen bicden in het alge-
rneen or.rvoldoencle bescherrniug. !íanneer
icmencl larrgdurig rubber- of PVC-hand-
schoenc'n clra,rgt, treedt sot.ns irritatie van de
huid op. Die irritatie kan cloeltreffend rvor-
den besrrecien door hct clragen virtr krrtoonclr
onclcrh anclsch oen en.

B e1t aa I d e ue r kza am h e d en
Lassen: leren laswarlten biedcn uitstckende
beschcrmrng tegen l-ritte en straling. Stik- of
Iijnrnerden m()etcn verzonken zijn en nict bc-
reikbailr voor vr>nken.
vr<lr het harlteren van zwarc en rllwe vo()r-
werpcll bestaan speciirle handschoenen,
hocwel o<ik leren hanclschoenen erg geschikt
ziin.
Tegen schuren, snijden en stcken zijn hand-
schoenen nret vcrhoogde weerstand orrtwik-
keld. In slachterijer-r gebruikt Ínen aan éér1
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5.9 persoon Ii jke bcscherningsn'ridclelen

hand een metalen hanclschoen van aan el-
kaar verbonden ringeties (maliënkolder) als
beschern.ring bij het uitbenen. Ook zijn er
handschoenen vzrn gebreid soepel rnetl:rl-
drtrad.

Mater i ale n e n to epLl ss i fi ge n
Handlappen van leer, rubber of zeildoek: tc
gebruiken bij het stratenrnakcn, het hante-
ren van bouwstenetr enzovooÍt.
Handschoenen van textiel (eventueel ger'm-
pregneerd met kunststof): bij I'ret hanteren
v:rn lichte scherpe voorwerpen en ter voor-
koming van verontreinreingen van werk-
stuk k en.
Hanclschocnen met palr van leer, rug er.r

kirp van weefsel: bij het har-rteren van ruwe,
scherpe en smerige voorwerpen.
Geheel Ieren handschoenen: te gebruiken als
hierv<>or en tevens bij gieten en straalreini-
gen.
Geheel leren wanten: gladde leren wanten
met wijsvinger en duim en halflange kap
(eventueel in cornbinatie met onderarmbe-
scherming) bij lassen, snijden en gieten.
Isolerende geweven hirndschoenen (onder
andere wol): voor het werken bij lage en ho-
ge temperaturen.
Rubber- en kunststofhandschoenen: tegen
veel agressieve, bijtende, etsende, blaartrel<-
kende en giftige stoffen, elektriscl-re stromen.
Loodrubber hanclschoenen (met een loodge-
halte airngepast :ran de stlalingsir-rtensiteit):
te gebruiken bij radiologische werkzaarnhe-
cle n.

Voet- en beenbescherming

De Europese normen onderscl'reiden drie
klassen schoenen: de werkschoen. de be-
schermschoen cn de veiligheidsschoen. In
elk virn deze drie klassen kunnen sch«renen
nog weer bilzondere eigenschappen hebben,
zoals bescherming tegen hoge elektrische
sp2rnnrng.

Het dragen van veiligheidsschoeisel is voor
iedereen verplicht bij het betreden van pla:rt-
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Handschoenen van maliënkolder: bij het
uitbenen van vlees.
Armbeschenrring van zeildoek of leer: bij
l:rssen, snijden en gieten.
Arnrbeschernring van nraliënkolder: bij het
tuitbc'nen v:rn vlees.
De meeste soorten hirndschoenen zijn zowe I

rret korte, l-ralflange als lange kap verkrijg-
baar.

Literatuur
- Chen'riekaartenboek, ten Hage & Starn,

Den Haag.

- Forsberg, K. en Mansclorf, S.2., Quick
Selection Guide to Chemical Protective
Clothing, Van Nostrand Reinht>ld, New
York,1993.

- NEN-EN 374-x (chemicaliën en micro-
organismen).

- Ontw. NEN-EN 3tll-7 (kettingzagen).

- NEN-EN 388 (mechanische gevaren).

- NEN-EN 407 (hitte en/of vuur).
- NEN-EN 420 (algerneen).

- NEN-EN 42 I (ioniserende straling en
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- Onnv. NEN-EN 10ti2 (matiënkolder).

- NEN-EN 60903 (elektriciteit).

- NEN-EN 609114 (elektriciteit).

Voor leveranciers zie hoofclstuk .l 
6, tabel

1 6.2.1 5 Persoonli jke beschernringsnr idde-
len.

serl waar onderstaar.rd - ir-r wit en blauw uit-
gevoerd - bord aanwczig is:

Eisen
Schoenen die als PBM worden gebruikt
m()eten voldoen aan één van de normen
NEN-EN j44 «>t en met .J47. De preciezc
eiger-rschapperr van de schoen blijkt uit de
combinatie van de letters S (van salr:ry), P

(vanprotectiue) of O (van occttpational) met

5.9



Bctrrcn sta,tn d bord bett kcri : Ycil i glt ei d s-

sr-hoeisel ucrplicht.

cle cijfcrs 1,2 oi 3. Dc ciiters 4 en .í ziin ge-

rcserveerd voor laarzctr.
Schocisel dat cle letter S m:rg vocrert, hecfi
ccrr st;tlerr n('u\ (lie c.n kl,r1, nl('l ('ell ell('l-gi('

van ?00.[ kan cborstnirn. Dezc energic k«rntt

overeen rnet r1e cnergie varr ecn vo()rwerp
van ?0 kilo dat van ecn hoogte varl 1 mcter
op de nc'us van de sclroeu valt. Aan clezc eis

voldoen schocnen die al sinds jrrar ert dag
'veiligheidsschoc'n' hctetr. [s de cncrgie vart

cen vallend voorwerp I00 J, dan is cle lcttcr
P van toep:rssittg. L)eze sclroc-rt woldt wcl tle
'bcschermschoen' getrocmd.'\il/erl<schoe-
lre n'. cocleletter O, ten slotte bicdcn ltescher-
ming tcgcn geringe risico's. I)cze scltoenclt
l-rebben geen stirlen treus l]']ai1r voldoen wr:l
aan ellc krvaliteitseisen die ean de tuatcria-
len gcstelcl u,ordetr: schettrett, buigcti, schu-
rcn, cloorclrirlgcn vall stootll etl ntotorbratld-
stoftèn en dc hcchting varr dt'schaclrt airn cle

zool.

C.ijfcrs
Alle CE-genrerkte sc[roeneu volcloett tlitri-
rna:rl aan dt- eisert aangaancle lnrrteriàitl,
hielbeschennirlg en antistatischc eigen-
scheppen. Schoetren c{ie het l-rierbii laterr

krijgen het cijfer 1 toegevocgd a:rn dc letter.
Als de weterhLrisl.rouding van de schoct't (virn
binnen rr:l:rr buitert en orlgekeerd) aln be-

pa,rlclc nolrnen voldoet clan wordt het ciife r
2 toegevoegcl. Het cilfer 3 krilgcn sclrocttctt
clie een profielzool hcblren clic oncloortlring-
b:rlrr is voor sclrerpe voorn,crpett. Mocht
ecn S l schocn een oncloorclritrgbalc stalert

voet- e11 becnbcschcrnrinq .5.9

tussenzool hcltbcrr. clan strlat dc conlbin:rtie
SIP rn de schoen, op de doos etr op,'lc ge-

trrr.r i l<sa rrnrvi j zin g. Dc gebrr-r i l<sirartw i i z i rr g

moet d uirlc'l i j kc a a nwi j zin getr bevirttcn tegcn

rvelkc gev:rrcn de sclrocn beschcrmirtg lliedt.

Vcrschil
Onclanks he t (lE-rnerktekett bcstitat tLtssct.t

dc verschillcncle schoetretr onclerscheitl in
b i j voorbeel cl rvatercl i chtl-rc'i d, sterkte en slip-
vastheid. Afhankeliil< vatr clc eisett die aan de

schoerr rvorclen gestclcl, kan de ballns heel

specifiek in het voordeel valt net cl2rt etle mo-
clel van die ene febrikant doorsliran dat luist
0p tl;tf pttttt hcel h0og s(()(,r1. Ct,ltli()r1
eigc'nsch,rppen, zoirls het clragen vln schoe-
nen door nrenscn rlet sterl( tratrspirerettdc
vocten, kol.ncn in het ClE-nrerktcken niet tot
uiting. Het testr:rpport vermcldt dezc eigen-
schap wel. Conrfort tlririrgt ook bij aan de

veiligheid van de gehrr-riker. Hii moet tcn-
slotte de hele dag op die schoerten lopert.
Nr>g steeds worclt niet op hiclsteun getest.

Vror het cleel van de schoc'n aan tle oncler-
kirnt v:tu cle hiel en dc zijkant van de vocr tot
a,rn cle enkel bestirat geen nornl.

Opktssingert
Een van rle Ircest geuoenrde problenrert lrij
hct rlragen v:ur vciligheidsschoenen is de

transpiratie vatr cle voct. Pel voet protluce-
rcn sornnrigen éón tot twee borrt-lglaasjes
vocht per drrg.
Deze problcrncn zijn voor een dccl te verrnii-
den mct een goecle persoonlijke hygiëne en

lrct dr.rg, n r lrt sokkctt z,,n.let kttnttsr,,fiett.
Ook het ovenrlrlteriaill, cle voeringcn en dc

binnenzr>ol v.rn de schocn kltttnct-t voor eell

g,,,'Je wrrt, rlttti.ltt,trtling Itttcr niet vrttt

kunststof gcnraakt zijn. C)r,er het ntlt vr1ll ill-
legzolen verschillen de cleskurtdigetr van me-

ning. Vror mcdewerkers met blijvcncle pro-
blcmen is het goecl tweL' paar schoenen aan
te schafÍen. Het niet qebruikte paar kriigt
clan cle gelegenheirl om helerrtaal te tlrogett.
De lcver-rscluur van dezc twec pllztr zaI clan

waarschiinlijl< groter ziir-r datt I'atr nvee af-
zonclcrlijke parcn.

)
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5.10 persoonli jke beschermingsr-niddelen

Zool.r-rateriaal Eige nschappen

neoprccn

butyl ru bher

nitrilrubber

polyurcthaan

hout

bestand teÍlen tcmperaturen tot 180"C, tegen olie en zuuq tegerr snij.
den. Neopreen is antistatisch, antislip, licht van gcwicht

soepel, slijtvast

bestand tegcn benzine, o[ie, zuren

bestand tegen henzine, olie, logen en zuren, isolerend tegen koude er
hitte tot 90'C, licht van gewicht, anri-slip

beschermt tegen spijkers, hete en koude oppervlakken, scherpe
voorwerpen, olie, chemicaliën

Literatuur
- NEN-EN 344-346 (eisen diverse soorren

schoeisel ).

- Ontw NEN-EN 190-1.93 (aanvullende
eisen schoeisel).

- NEN-EN 381-5 (kettingzagen-beenbe-
scherming).

5.10 Valbeveiliging

Bij het werken op hoogte moeten technische
maatregelen ervoor zorgen dat vallen vril-
wel uitgesloten is. Voor werkzaamheden op
steigers bestaan wettelijke voorschriften.
Hierin is vastgelegd dat steigers verankerd
moeten zijn en dat er hekwerken of leunin-
gen moeten zijn aarrgebracht. Deze en ande-
re voorschriften zijn te vinden in het AI-blad
21 van de Arbeidsir-rspectie.
Openingen in vloeren moeren deugdelijk
zijn beveiligd, bijvoorbeeld door ze af te
dekken met voldoende sterk materiaal dat
tegen schuiven is geborgd of, als het om gro-
tere openingen gaat, d()or ze afte zetten met
hekwerken of leunrngen.

P er so onlij ke mdatre ge len
Vrlledige collectieve beveiliging tegen vallen
is niet altijd rnogelijk. Als technische of or-
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- Ontw. NEN-EN 381-6 (kettingzagen-
laarzen).

- Ontw. NEN-EN 381-9 (kettingzagen-
beenkappen).

Voor leverancrers en diverse uitvoerrngen zie
hoofdstuk 16, tabel 16.2.1,5 Persoonlilke
be sche rmin gsmiddelen.

ganisatorische voorzieningen niet mogeli jk
zijn, moet een persoonlijk valbeveiligings-
systeem worden gebruikt. Dit kan bestaan
uit de volgende onderdeler-r:

- de verankering;
- deverbindingsmiddelen;
- de Iichaamsbescherming.

Verankering
Een onderzoek naar de stevigheid van de
plaats waar de verankering wordt bevestigd
is een vanzelfsprekende noodzaak. Veranke-
ring boven de werknerner heeft altijd de
voorkeur. Alleen dan blijft de val tot een mi-
nimum beperkt. Vindt de verankering toch
onder het lichaam plaats, dan moet rekening
worden gehouderr met een dubbele valfac-
tor: de val zelf plus de lichaamslengte.



Er bestaan
gen:

verschillende soorten verankerin-

- vaste verankering
bout);

(bijvoorbeeld een oog-

- tijdetijke transporteerbare verankering
(driepoot boven riooldeksel);

- vaste verankering met flexibele kabels en

horizontale veiligheidssteun;

- verankering uitgerust met horizontale
veiligheidsrails (minder absorptievermo-
gen dan kabels);

- hybride verankering die horizontale en

verticale verplaatsing mogelijk maakt.

Tijdens het werken op hoogte zonder ladder,
trap of bordes is een tweede veiligheid no-
dig: naast de zogenaamde werkliin wordt
een tweede lijn gehanteerd (de zogenaamde
leeflijn). Er worden altijd twee afzonderlijke
ankerpunten gebruikt.

Verbinding
De verankeringspunten worden met het har-
nas van de werknemer verbonden door een

verbindingslijn. De keuze van het soort liin
hangt af van het verankeringssysteern en de

noodzakelijke bewegingsvrijheid bii het uit-
voeren van het werk, Voor verankering bo-
ven het werkoppervlak bestaan verschillen-
de systemen: valbeveiligers met automati-
sche lijnspanners (alleen in verticale posi-
ties), meelopende valbeveiliging met starre
ankerlijn en meelopende valbeveiliging met
flexibele ankerlijn.

Veiligheidsgordels worden onderscheiden in
valgordels, klimgordels, tankgordels en har-
nasgordels. Een heupband mag alleen wor-
clen gebruikt als een vriie val niet rnogeliik
is. De gordels zelf zijn vrij uniform van con-
stÍuctie. Het bevestigingssysteem is afhanke-
lijk van de aard van het werk en van de con-
structie waarop of waarlangs gewerkt
wordr. Elke gordel moet voorzien ziin van

een fabricagedatum, die gedurende de hele

gebruiksduur waarneembaar moet bliiven.
Valgordels besta:rn uit een Iiifband, minstens
8 cm breed, zijn geweven uit kr.rnstvezel en

dichtgebonden met een raam- of klemgesp.
Klimgordels hebben twee D-rir-rgen. De

valbeveiliging 5.10

vanglijn, ook met een lengte van 150 cm,
kan om een paal of constructiedeel worden
geslagen en vastgehaakt aan de D-ringen.
Tankgordels hebben een brede ringband,
schouder- en beenbanden, nodig om iemand
omhoog te trekken. Harnasgordels hebben
een bandenstelsel dat de bij een val optre-
dende kracht geliikmatig over het lichaam
verdeelt en waarbij her bevestigingspunt van

de vanglijn zich op de rug van de drager be-

vindt.

Lijnklemmen zijn apparaten die langs een

afzonderlijk aangebrachte veiligheidslijn of
-kabel met de gebruiker meelopen. Ze moe-
ten bij voorkeur rechtstreeks aan de gordel
worden bevestigd, desnoods met een korte
verbindingslijn, dus niet aan de vangkabel.
Bij een val klemt de liinklem zich aan de vei-
ligheidslijn of kabel vast, meestal na een

korte remweg.
Valstop- of valremapparaten ziin apparaten
waar een staalkabel van 4 tot 6 mm dikte in-
en uitrolt. De kabel wordt gespannen ge-

houden door een in het apparaat aanwezige
veer. Een remmechanisme remt de val
abrupt af waarna de gebruiker sdl bliift han-
gen of daalt met een snelheid van maximaal
2 meter per seconde.
Vangnetten verdienen de voorkeur waar be-

scherming 'onaÍhankeliik van de man' mo-
geliik is en als het niet mogeliik is om veilig-
heidsgordels of valbeveiligingsapparatuur
doelmatig te gebruiken. Ze ztin vervaardigd
van 3 mm nylon, met mazen van 5 cm en

voorzien van randversterkinger-r (lijken) van
8 mm. Ze ziln bruin geïmpregneerd om aan-
tasring door ultraviolette straling tegen te
gaan.
De sterkte en constructie van veiligheidsgor-
dels moeten voldoen aan de CE-normen.
Met betrekking tot persoonlijke valbeveili-
ging bestaat een groot aantal geharmoni-
seerde normen.

Lich aamsbesch erming
Een harnas is het enige afdoende bescher-
rningsmiddel om het lichaam te behoeden
voor de impact van een val. Een harnas is

een samenspel van riemen en gespen die
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5,10 persoonli j ke beschernringsmiddelen

kunnen worclen aangepast aan het lichaam
var-r de gebruiker. Bij een val moet de gebrui-
ker in het harn:ls blijven met het hoofd om-
hoog. De hoek tussen het koord en de rug
mag niet meer bedragen dan .50 graden. De
hechtingselementen waarmee een werkne-
mer zich kan bevestigen aan een anti-valsys-
teem moeten op de rug of beide schouders
zitten.

Er is een belangrijk verschil russen een vei-
ligheidsharnas en een werkharnas. Het vei-
ligheidsharnas beschermt iemand alleen te-
gen de impact van een val. Als de gebruiker
niet al te lang op hoogte werkt en zich kan
verplaatsen over een horizontaal steunop-
pervlak. Een werkharnas is stukken comfor-
tabeler omdat het onder meer een heupband
en een rugsteun bevat, Soms kunnen er o<>k
nog attributen tran worden bevestigd waar-
door de gebruiker veilig gereedschap of on-
clerdelen mee naar boven kan nemen. Een
geclegen instructie en opleiding is absoluut
noodzakelijk. De gebruiker moer weren hoe
hij het harnas moer afstemmen r>p zijn
lichaam. Het moet immers perfect passen
om goed te kunnen werken.

Literatwrr
- Steigers, Arbo-lnformatieblad 21,

Arbeidsinspectie, I 998.
- Veilig werken op hoogte met valbeverli-

ging, AlP-reeks, nr. 13, TNO Arbeid,
Hoofddorp,1993.

- NEN-EN 353-1 (meelopende valbeveili-
gers).

- NEN-ËN 3.53-2 (meelopende valbeveili-
gers ).

- NEN-EN 3-54 (veiligheidslijnen).

- NEN-EN 3-55 (schokdempers).

- NEN-EN 360 (valbeveiligers).

- NEN-EN 361 (harnasgordels).

- NEN-EN 362 (koppelingen).
- NEN-EN 363 (valbeveiligingssystemen).

- NEN-EN .364 (beproevingsmethoden).

- NEN-EN 365 (algemene eisen).
- NEN-EN 795 (verankering).
- 2e Ontw. NEN-EN 813 (zitgordels).

Voor leveranciers zie hoofdstuk 16, tabel
16.2.1 5 Persoonlijke beschermingsmidde-
len.

Literatuur algemeen

- Handboek Persoonlijke beschermings-
middelen (losbladig werk), Samsom H.D.
Tjeenk Willink BV, Alphen a/d Rijn.
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6 MILIEU

6.1

Ten slome levert cle invocrir.tg van r.nilieuzorg
ook een aanttrl financiële voorclelen op. Zo
k:rn hcrgcbruik en/of efficiënter gebruik van

van de bescherming van het rrilieu. Dus .,.. ti. .. ,

vt>or bedrijven gelclt cle wetteliike verplich- ;.1. ,r. .
ting rekening te Itoudetr met d(' g('volg,err

voor het mrlieu van onclernotrcn acties. ;., i
In de notitie'Bedrijfsinterne milieuzorg irls 11, :1rr1 r

hasis r oor eerr lrrrJersorrrtigc vcrgurtntngvc-
rlening en handl.raving' (eind 1995) koncligt ti1, jt'l
de rninister van VROM aan dirt bedriiven r:ll:':i1.:r:

nret c( n zogeheten milieuzrl|g:ystecm lzie .
partrgra,rl tr.1.2) kunrren v()lsrJan nlet ecn t)
vergunnir.rg op hoofdlijnen. Met bedrijfsin- "'' rir""ri'. i

terne milieuzorg is de weg naar het verkril-
gen van een milieuvergunning korter en een-
vor-rdiger.
Daarnaast mogen bedrijven die beschikken
over een gecertificeerd milieuzorgsysteerr
(op grond van BS 7750 en IS0 14001), die
een openbaar nrilieuverslag uitbrengen en

die zich op een gcstage verbetering van mi-
lieuprestaties toeleggen, het milieulogo van
de EU (zie figuur 1) dragen. Dit kan worden
gebruikt ter verbetering van het imago.

gronclstoffen en hulpstoffen t()t k()sten[)e-
spiiring leiden. Ook efficiënter getrruik van
brrrnclstoffen (elektriciteit, verwirrming) kan

Bedri j fsinterne milieuzorg/milieuzorgsysteem

Sinds eind jaren tirchtig stimuleert de over-
heid bedri jven orn bedri jfsinterne milieuzorg
in te voeren. Er is cen belangriyk verscl'ril tus-
sen milit'uzorg en een rnilieuzorÍ{systeem.
Een milieuzorgsysteenr is een s,rmenhangend
geh eel v,.u-r belei dsmati ge, org:rn isatorische
en :rdministr:rtieve maltregelen, gericht op
cle bel-reersing cn verminclering van milier.r-
belasting. Milieuzorg omvat alle ir.tspannin-

!l(n ( n ilcliviteitert ter l.eheersing en vermin-
clering van rnilieubelasting, dus ook ,rd hoc
beleicl en technische nraatrcgelen. ln het eva-
luatieonderzoek gaat het om de invoering
van milieuzorgsystemen.

6.1.1 Waarombedrijfsinterne
milieuzorg?

Het doel van lreclrijfsinteme rnrlieuzorg is op
de eerste plaats beperking van de nadelige
effecten van de bedrijfsvoering op het mi-
lieu. In de §7et rnilietrbcheer is bepaald clat
bedrijven cen zorgplicht hebben ten aanzien

Figuur 1. Milieuk;go utm de EU

*

*

*

EG.
MILIEUBEHEER

EN
AUDITSYSTEEM

*

*

*

'Deze locatie heeft een milieubeheersysteem en
brengt aan het publiek verslag uit over haar
milieuprestaties in overeenstemming met het
milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EG-'
(Registralienummer...)

***
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6.1.2 milieu

kostenbesparend zijn. Doordat er meer con-
troles plaatsvinden is er minder kans op mi-
lieuongevallen en dus minder kans op scha-
decla ims.

6.1,.2 Hetmilieuzorgsysteem

Onder bedrijfsinterne milieuzorg vallen alle
inspanningen en activiteiten van een bedrijf
met betrekking tot het ir-rzicht krijgen in, het
beheersen en waar mogelijk verminderen
van de effecten van de bedrijfsvoering op het
milieu. Om milieueffecten te verminderen
moet eerst duidelijk zijn waar de effecten
ontstaan, op welke manier en in welke hoe-
veelheid. Dit betekent dat allereerst een dui-
delijk overzicht verkregen moet worden van
het productieproces zelf. Ook moet een kop-
peling tussen productie en energieverbruik,
de hoeveelheid grond- en hulpstoffen en de
mate van rnilieubelasting van deze stoffen
worden vastgelegd.

Bedrijfsinterne milieuzorg moet door de be-
drijven zelf worden ingevuld en uitgevoerd.
Dit kan aan de hand van een zogeheten 'nli-
lieuzorgsysteem'. Dit is een samenhangend
geheel van beleidsmatige, organisatorische
en:rdministratieve maatregelen om tot effec-
tieve milerrzorg te komen. Om het opzetteÍ1
van een rnilieuzorgsysteem effectief te laten
verlopen, moet het in verschillende stirppen
worden r,ritgevoerd. Dit komt de kwaliteit,
de overzichtelijkheid en de uitvoerbaarheid
ten goede.

In deze parragraaf worden acht verschillende
stappen van het opzetten van een milieu-
zorgsysteem behandeld.

Milieu b e leid sue r klaring

De eerste stirp van het milieuzorgsysteem i5

het opstellen van een n-rilieubeleidsverkla-
ring. Dit is een intentieverklaring van het
management n:rar overheid, werknemers,
omwonenclen enzovoort, wirarin wordt ver-
l<laard dat het zicl-r actief wil inzetten voor
n'rilieuzorg binnen het bedrijÍ. Daarn,rast

2.i0

kan een milieubeleidsverklaring doelstellin-
gen voor een langere termijn (vijf of tien
jaar) bevatten.

Vragen bij deze stap kunnt'n zijn:
- Is het rnilieubeleid schriftelijk vastgelegd?

- Is dit beleid op alle nivcaus bekend?

- ril/ordt het heleid door het hele manage-
ment ondersteund?

Milieuprogramma

Het tweede onderdeel is het milieuprogram-
nra. Hierin slairn de voorgenomcn acrivii(i-
ten voor het komende jaar. Zo kan bijvoor-
beeld worderr aangegeven welke n'rilieu:ran-
passingen worden getroffen, wa.lr en wan-
neer metingen plaatsvir-rden, op welke wijze
de meetresultaten worden teruggekoppeld,
hoe het interne controlcsysreem errrit ziet en
hoe de milieuvoorlichting en -opleiding
wordt vormgegeven, Ook de verantwoorde-
lijkheden per functie moeten worden om-
schreven, net als de financiöle onderbou-
wing voor het geheel.
Aan het eind van de planperiode kan a:rn de
hand van dit milieuprogramma worden be-
keken of de gestelde doelen gehaald zijn. Is
dit niet het geval dan moeten de oorzaken
worden vastgesteld en verholpen.

Vragen bij deze srap kurrnen zijn:
- Is het milieuprogramma openbnar?

- Wat zijn de reductiedoelstellingen voor
komend jaar?

- Wordt er bij bedrijfsveranderingen reke-
ning gehouden met milieu:rspecten ?

- Is er binnen de begrotrng plarts inge-
ruimd voor rr-rrlieuaspecten ?

- \X/ordt het milieuprograrlma jaerlijks
geiivllucerd en wordt hier,rver lier;lpp()r-
teerd ?

lrltegrdtie L,an milieuzorg in de bedrijisuoe-
rin74

De derde stap is de integratie van rnilieuzorg
in de bedrilfsvoering. Hiermee wordt be-
doeld de wijze van invoering van de nrilieu-
zorg in bijvoorbeeld de inkoop, c1e produc-



tie, de veiligheid en gezondheid van de werk-
nemers. Om de bedrilfsinterne milieuzorg
snel en doeltreffend in te voeren, kan een mi-
Iieuco<irdinator worclen aangesteld. Deze
heeft behalve het coördineren van milieuza-
ken ook als taak het adviseren inzake mi-
lieubeleid. Ook evalueert hij de gang van zà-

ken op milieugebied, signaleert hij onge-
wenste situaties en onderhoudt hii contacren
met overheid en derden (externe Íappor-
tages).

Vragen lrij .leze stap kunnen ziln:

- Is er een milieucoördrnator aangesteld?

- Zijn cle verantwoordelijkheden en
bevoegdheden schriftel i jk vastgelegd?

- Zijn afspraken vastgelegd over het
omgaan met afval of over milieugedrag?

- Ziln er vaste procedures voor de afhande-
ling van storingen/calamiteiten en klach-
ten?

- 'Wordt er tijdens het werkoverleg aan-
dacht geschor-rken aan het onderwerp
milieu?

Metingen en registratie

Het vierde onderdeel van het milieuzorgsys-
teem bestaat uit metingen en registratie. Bii-
voorbeeld metingen van enrissies naar lucht,
water of bodem, maar ook het in kaart bren-
gen van energieverbruik en verschillende af-
valstromen.
Metingen en registraties helpen de bedrijfs-
processen te beheerscn. Dnarrraart ziirr mc-
tingen en registraties bruikbaar bij de con-
trole van de naleving van de milieuvoor-
scl-rriften.

Vragen kunnen zijn:

Bedrijfsproces
- Is het bedrijfsproces in kaart gebracht?

- Zrjn de milieuaspecten van het proces
bekend?

- \X/ordt preventief onderhoud airn machi-
nes en p;ereedschappen gepleegd?

bedri jfsirrterne n-rilieuzorg/milieuzorgsysteem 6. 1.2

Stu[fu
- Heeft lrer hedrijf een overzie ht vrtn de

gehruikte gron.l- en hulpstofíen en pro-
d ucten J

- Is bekend welke gevaarlijke stoffen aan- ,,:11tllt

wezig zilrr ?

- Zijn de milieuaspecten hiervan bekend en r:r.:.i,a-....,,,..,,.,

wordt hiermee bi1 aanschaf rekening ,i:,,, ,,;,,....,.,,.,,.

gehouden ?

- Ziln grond- en hulpstoffen en producten ,,1''.i. ..

op de juiste wiize geëtiketteerd, geregi- '.;,,' 
'"ï" 

.

Energie y ,i,
- Is het energieverbruik in kaart gebracht? t.i,"rri., .

- Vindt reductre van het energieverhltrik i.
plaats? . 

q:i,,;
- \)7ordr lrij de aanschaf van nieuwe appa-

ratuur rekening gehouden met het ener-
gieverbruik?

Omgeuing
- Is de invloed van het bestemmingsplan op

de bedrijfsvoering of eventuele uitbrei-
dingen bekend?

- Is de invloed van nabijgelegen bedrijven
op de bedrijfsvoering bekend?

- Is de aan- en afvoer dusdanig geregeld
dat overlast wordt voorkomen?

Afual
- Ziln de emissies naar het oppervlaktewa-

ter, lucht en bodem bekend (kwalitatief
en kwantitatief )?

- Worden de emissies regelnratig gemeten
en geregistreerd ?

- ti/ordt aan de normen voldaan?

- Is bekend tijdens welke processen de
afvalstoffen vrijkon'ren ?

- §íordt het afval gescheiden :rangeboden?

- Komen er stoffen vrij die op de zwarte
lijst staan (zie paragraaf 6.6)?

- Is het gevaarlijk afval volgens cle wette-
lijke voorschriften opgeslagen en geöti-
ketteerd ?

- Vordt het afgevoerde afval geregt-
streerd ?
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6.1.3 rnilreLr

Intcrnc controle

Het vilfclc onderdeel is de interne controle.
l)it bestaat r,rit zelf uitgevoerde inspecties en
keuringen, gcricht op tecl-rnische rnilieu-
voorzienirrgen, en controle op rraleving vatr
cle milieuvoorschriften. Hierbij wordcn de
nretingen uit onderdecl vier nalst de wette-
lijke normen en eisen gelcgcl en gecheckt oi
aan cle eisen wordt voldaan. C)ok cle sta:rt
v:rn rle machines en apparatuur worclt hier
gecontrolecrcl, clrn cle kans op rnilieuongc-
lukken zo klein nrogelijk te houden.

Vrrrgcn hij deze rrap krrnrren zijn:
- Worden dc cont«rles scl-rrifteliik gerap-

portee rc1?

- Wordt nrleving van gestelde procedures
er.r voorschriiten gecontroleerd ?

lntt rn e uoorl ic ht ing en r4tleid i ng

Het zesde or-rderdeel is de interne voorlich-
ting en opleiding. Dit zijn belangrijke e Ie-
mertten om cle nrotivatie en betrokkcnheid
van mirnagernerlt en personeel te garande-
ren. Vrorlichting en opleiding zijn nodig om
clraagvlak te creërcn voor bedrijfsinterne
nrilieuzorg, want het zijn tenslotte de vverk-
ttemers die .lc nraetreilelen rnocten uitv()e-
ren.

Vragen I'ij deze sta1, kunnen zijn:
- '§íordt tiidelilk personeel goed geïnfor-

meerd?

- Ziin op de werkplek irrstrrr.lies aiurgc-
bracht?

- Wordt nrilieuvriendelijk gedlag van de
werkner.ners gestimuleerd ?

- Wordt aan de werknemers de mogelijk-
heid geboden opleiclingen te volgen nret
betrekking tot n'rilieuzaken ?

Milieurapportdge s

Het zevende onderdeel zijn de interne en ex-
terne mil ieurapportages. De lcidinggevencle
en cle milicucoiirdinator hebbcu regelmatige
rappoÍtage over de stancl virn zaken nodrg
orn beslissingen te kunnen netlen. ]ntcrne
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rapportaÍle geschiedt ook naar dc rverkne-
rners, zodat zij bekencl zijn mct de resultaten
van hun inspanningerr. Door cle externc rap-
portàges worden bijvoorbeeld de ucrneente,
lret r'vatersch:rp en eventuecl dc omwonen-
clen op de hoogte gehor-rtien van de srancl
van z:lkert.

Vrrrgen hii .leze sr,rp krurnelr zrjn:

- Vinclt er rilpportilge plaats naar het
nlannge rrcl-rt cn cle rverkner.ners?

- Vindt cr rapportagc plaats nirar over-
hei dsinstanties ?

- Vindt er rapportagc pllats nirar onrwo-
ncnrlen ?

Doorlichting L,an het totale milieuzorgsys-
tecm

De laatste stap is de doorlichting virn het to-
tale milieuzorgsysteem. Dit is een periodieke
evalu:rtie, waarna eventueel bijstelling kan
plaatsvinden. Flen instnrment hiervoor is cle

rnilieurrudit. Er is sprakr' \ i1n cen intcnre e n

een extenre audit. Een rnterne audit worclt
r-ritgevoerd in opdracht van de bedrijfslci-
cling. De iruditor moet wel een zekere rratc
van onafhankelijkheid hebben, dit kan een
intern of extern persoon zijn. De externe
audit wordt uitgevoerd in opdracht van het
niveau boven de bedrijfsleicling, bijvoor-
beeld aandeelhouders of verzekeringsmirat-
schappijen. De externe ar.rdit u.roet door een
cxtern persoon worden uitgevoercl.

Vrngen hij tlcze sta1. kunr:err zijn:
- Vindt rc'gelmatig een rlilieu:rudit plaats?

- til/orden de gegevens hieruit verwerkt in
het milieuprogramnra?

- D<tclr wie worden de ar"rdits uitgevr>erd?

6.1.3 Normering van milieuzorg-
systemen

Sinds het versclrijnen van 'Beclrijfsinterne
Mi I ieu zo rg' ( n oti tie T'"veecle K ar.ner, a ueu s-
tus 191i9), zijn cle ontwikkelingen op het ge-
biecl van nonncring van miIieuzorgsystemen
snel gegaan. Er zijn in Nederlrncl twee certi-
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6.1.3 milieu

ficeerbare nornren voor miIieuzorgsystemen
beschikbaar, namelijk een van de'Ei,.up.r.

,,, , , , Unie (EMAS) cn de ISO 14001. Met het
],.:,,:, .: ,,::r: verschijnen v:rn deze lSO-nornt is tle nctrm
i'.,irrr 

'rr,1.rii.r.r:,at: BS 77 5O ingetrokken.

ir,;Uil DeEMAS-uerordening
'::':'..: In 1993 is de verordening nr. l[.1.3619.3 gepu-
,,i bliceercl inzake de vriiwil"lige cleclnerniig
. van bedrijven uir de industriële sector aan

: ,-rr,,,lli,.:: een conrÍnunautair milieubeheer- en mi-
.,,,,:tt1;1tt,,.,,;,;,1;: lieu:ruditsysteem. In dc tlageli jkse praktijk
.:;:,;ttltt,lrill wordt cle term EMAS-verordcninggebruikt

';lalll1liliii§i:: 
waarbii EMAS staat voor'Eco Managemenr

ti,1.l:i;1t1iii;ii;l11: ancl Audit Scheme'. De verorclening is vanaf
/ april 1995 van toep:lssing. Het doel van de
O FMAS.rcrordening rs om hcdrijven re sri-

. r.- rnulcren milieuzorgsystemcn in te voeren en
lrtrn mrlieuprestaties v(x)rtdurend te verbete-
ren. Dat moer dan gcbeuren door middel
van:

- het ontwikkelen en invoeren van milieu-
beleid, milieLrprogramma's en milieu-
zorgsystemen;

- de systenratischc, objectieve en perio-
dieke evaluatie van de milieupresrariesi

- het inlichten viur her publiek over cle
mr lier rprest;tt ics.

Bedrijven ciie zich hebben aanger.nelcl voor
plaatsing op hct EMAS-register moeren een
milieuverkl:rring uitbrengen, die wordt ge-
toetst cl<>or ecrr erkende milier.rvcrificateur.
Uit deze toetsing blijkt of wordt volclatrn aan
de EMAS-ersen. h'r dat geval wordt de mi-
lieuverklarir.rg bekrachrigd en bcsclrikbaar
gestelcl aan autoriteiten en puhliek. Als een
beclrijf is opgenomen in het Register, mag
het een logo voeren dar als bewijs dient dat
aarr dc eisen van de verorclening wordt vol-
claan. Volgens de EU zou clit logo markton-
derscheidend moeten werken. Het logo mag
echter niet op producten of de verpakking
erv:rn worden vermc-ld. Ook mag het niet bij
reclirme voor producten worden gebruikt.
De eisen die de EMAS-verordening aan eerl
rrilieubeheerssysreern stelt komen praktisch
geheel overeen mer cle inmiddels ingetrok-
ken Britse norm BS 77.50:

- vaststelling van een milieubeleid, doel-
stellingen en programma's;

- organisirtie en personeel; toedelen van
verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den, opleiding;

- nrilieueffecten bestuderen, beoordelen en
vastle€lgen in een register;

- oper':rtionele controle, werkprocedures,
controles en corrigerende nt:ratregeleni

- milicuaudits, toetsen cloelrrefíendheid
nril ierrhehrerssysteem (,n -;rcrivireiten.

Andere punten die volgens cle verordening
met het oog op goecl ntilieunranagement
aandacht moeten krijgen ziln: schriftelijk
vastgelegd milieubeleicl, uitgewerkt in doe l-
stellingen en nraatre{:elcn; de opsommirrg
van een aantal rrrilieurelevante punten eu dc
beleidslijnen clie in acht nloeren worden ge,
nomen om te kunnen spreken van goecle be,
heerspraktijken.

De lSO 14001
De norrn ISO 1400 1 heet Ënvironmenral
Manag,ernerit Systcms. Her systeenr is gc-
structureerd volgens de uit het kwaliteits-
denken irfkonrstige Derning-cirkel (plan-do-
check-act). De ISO 14001 bevat de volgende
elementcn:

M ilie u b c I cid en p lanning
- milieu:rspecten

- wcttelijkt'en andere vcrcisrcn

- doelstellingen/taakstellirrgen
- nrilicuprogramma
- irrrplcrnetrtat ie en uitvocrirru
- structuren en verantwo()rdelijkheden
- opleiding, bewustworcling en bekwaam-

heclen

- conu.nunicatie (intern/extern)

- dt>cumentbeheersing

- controleprocedures v<lor normale
bedrijfsvoering

- voorbereiding op noodeevallen/inciden-
ten

- controle en brjsturing
- monitoring en rreting
- afwijkingen en corrigerende/preventieve

maatregelcn

- mi lieurl:rrrirgenrenl informatie

L)+



- doorlichting milieuzorgsysteem (interne
audits)

- man:lgementevaIuatie.

Bij de totstandkoming van de ISO I4001
vormde de afstemnring met de EMAS-veror-
dening een belangrijk punt. De EU-larrden
streven naar afstenrming van de eisen uit
EMAS met de ISO-norm om te voorkomen
dat er sprake is van verschil in niveau tussen
berde normen. Bij de uitwerking van de ISO-
norm is er dan ook door de Europese l:rnden
voor gezorgd dat de ISO 14001 inhoudclijk
aan de vereisten van de EMAS-verordening
voldoet. ISO 14001 heeft de status van
Europese norm (EN-ISO 14001). Die Euro-
pese norm wordt vervolgens door alle Euro-
pese lander-r ongewijzigd overgenomen als
nationale norm.

Dc opvallendste verschillen tussen de nor-
nren zijn:
- cle EMAS-verordening spreekt over'loca-

tics'rvitalop de ersen van toelussillg 7iin.
ln ISO 14001 worden eisen gcstcld aan
'organisaties'. Hier kan clus ecn verschil
zitten r.net betrekking tot de reikwijdte
van cen r.nilieuzorgsysteem;

- vastlcggirrg vnn het milieuzorg\i str'(n) in
een lrandboek (manual) wordt explrciet
geëist in de ISO-norm. Bij EMAS is dit
eigcnlijk ccn irnpliciete eis:

- ten aanzien van de externe rapportalie
van de nrilieuprestaties worden in ISO
14001 geen ciscn gesteld. Dat is wel het
geval bij de EMAS-verordening (de

mileuverklaring);
- in ISO -l4001 

worclen specifieke eisen
gesteld voor no<>clsituaties. Dit is bij
EMAS niet het geval.

6.1 .4 Integratie met andere zorg-
systemen

Dc orrtwikl<eling van kwelireirszLlrg\yste-
men is in verband met de NEN-ISO 9000 al

bedrijfsinterne milieuzorg/milieuzorgsysteem 6. 1.5

verder gevorderd dan de ontwikkeling van
milieuzorgsystemen. Verder zr.rllen ook veel
bedrilven een arbozorgsysteetr willen invoe-
ren of zijn hier al mee bezig. Binnen de be-
drijfsvoering moeten dan dus drie zorgsyste-
men ingevoercl worden. De vraag is hoe deze
systemen op elkaar afgestemd kunnen w«rr-
den.
Afhankelilk v:ur het stadium van ontwikke-
ling kunnen de zorgsystemen naast elkaar of
juist geïntegreerci or-rtwikkeld worden. Dit
laatste is alleen mogelijk als de drie systenren
ongeveer in hetzelfde ontwikkelingsstadrurr
zijn. Als de drie systemen in verschillende fa-
sen zijn, is het aan te raden ze naast elkaar
tot ontwikkeling te brengen en daarna pas te
integreren in één systeem, een combizorg-
\ystcem. Integratie van dc syslemen is aan te
raden on.rdat het duidclijkheid schept, de
coi)rdinatie vereenvoudigt en efficiènter is.

6.1..t Informatieoverbedrijfsinterne
milieuzorg

- Centrunt voor energiehesp:rring,
tel.0l-5 21.5 01 50.

- Cerrtrell kantoor inrtov;rtiecerttra nt't-
werk, tel. 070 360 19 32.

- Verenrging van kamers van koophandel
en fabrieken, tel. 0348 42 69 11.

- Nation:rle reststoffenbeurs,
tel.026 44229 ll.

- NOVEM- Nederlandse maatschappij
voor energie en rnilieu,
tel. 030 236 34 44.

- Programnrehurclu ntilieuzorg mirtisterir'
van VROM, te l. 070 31.7 4174.

- Vereniging va n llecl ri j fsn'rilieud ien stcn,
tel.0348 43 09 87.

- Vereniging van Milieukundigen VVM,
tel.020 676 63 34.
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6.2.1 Energieverbruik in bedri jven

Het energiegebnrik wordt in hoge mate be-
paald door de wijze waarop de procluctre
wordt geregelcl. Zo kan door een juiste plan-
ning het gebruiksrendemenr van een appa-
raat worden verhoogd. Een ancler voorbeeld
betreft het tenrgdringen van pieken in het
energieverbrui k.
De menselijke invloed op het energiegebruik
is groot, bijvoorbeeld het op tild uitschake-
len van verlichting en verwarming en het
sluiten van (tocht)deuren.
In een groot aantaI gevallen hlijkt dar beslis-
singen door kennis- of motivatiegebrek on-
gunstig uitpakken voor het energiegebruik.
Naast cleze eigen initiatieven worden er
door de overheid regels opgelegd met be-
trekking t()t lret w:lrnlteverlies en de energie-
prestatie van diverse soorten gehouwen. De-
ze regels zijn opgesteld ir-r het Bouwbesluit.
Hierin worden coöfficiënten voor de ener-
gieprestltie gegeven voor bijeenkomst-, cel-
lerr-, gezonclheiclszorg-, horeca-, onderwi js-,
\p()rt- en winkelgelrorrr.r cn.
Een bedrijf kan een bedrijfsenergieplan op-
stellen. Investeringcn op het gebied van
energiebesparing verdienen zichzelf over het
algemeen sr.rel terug. Dc ontwi[<keling op het
gebied van energiebesparencle prodLrcten en
processen is dusdanig dat er steeds weer
nieuwe besparingsnrogeli j kheden kunnen
worden gevonclen.

6.2.2 Energieverbruikmeten

Maar ook als cr gcen directe aanleiding is,
kan het zinvol zijn orn het energieverbruik
bij te houclen: 'rleten is weten' eu het opstei-
len v:rn een eenvoudig stappenplan kan al
tot verrirssencle besp:r rirrgsrn<igel ijkhcclen
leiden.

Per organisatieondcrdeel kunnen bijvoor-
becld de volgencle vragen u,orden beant-
woord:

:.) (r

.t
energreDesparrng

1. lnucntdrisatie cnergiet,crltnrikcrs
'\X/el ke activi teiten, f Lrncties en a ppa rilten
verbruiker-r er-rergie? Ook niet-bewust eneÍ-
gieverbruik, zoa [s w:rrmteverlies door tocht,
k:rn in kaart worden gebracht.

2. Lnergieuerbruik
§7at is van dc gevonden energieverbrtrikers
het werkelijke verbruik aan energic, welke
energiedragers zijn er, wat zijn de kosten
daarvan en wat is het aantal lredrijfsuren?
Het verbruik kan worden uitgedrukt in:

- m' aardgas per mt gebouwinhoud per
jairr ( rui mteverwarrning);

- k\7h per m' vlocroppervlakte per jaar
(verlichting);

- liters brandstof per tou vervocrdr vrzrcht
per kn-r (transport).

3. Probleemanalyse
Is het mogelijk het energieverbruik varr de
verschillende energieverbruil<ers te vernriu-
deren? \t/elke besparingsopties zijn cr?

4. B e sp arirtgsm d dtïe ge len
Welke concrete besparingsmrratregelen zijn
er mogelijk? Onderscheid da:rrbij: techni-
sche miratregelen (voorzieningen, n'riclde-
len), gedragsmaatregelen (handelingcn ver-
ankerd in organis:rtiecultuur) en procedr-rre-
le miratregelen (organisatorische aanpassin-
gen ).

.J. Pldn uan aanpak
Wclkc' prioriteiten worden gesteld? Vrorzie
l-ret plan van een kostenbatenoverzichr virn
cle gevonden energiebesparende maatrege-
len.

In lret energieverbruik bij bedrijven en in-
stellingen kan een onderscheid worden gc-
nrailkt in verschillcnde ftrrrcries cn a(tivirci-
ten: gebouw (verwarming, verlichting, ven-
tilatie, apparatuur), prr>ductie (aandrijving,
verwarming, koel ing, ventilatie, persl r-rcht,
rttaelr irres J err [;rci I iteitetr 1;tppar.trrrur. interrr
transport ).



Vror deze activiteiten kunnen - per cleelpro-
ces of afdeling - energic'balansen worden
opgesteld. Daarbij is het belangrijk dat er
vcel meetpunten zijn: éí'n centralc energie-
meter mailkt het bijna onmogelijk orr-r dc
energre-efficiëntie te verbetc'ren.

6.2.3 Energie en arbo

Een goede klinraatregeling is niet hetzelfde
als een lekker warme werkplek. ledere werk-
nenrer heeft ziln eigen wensen over de hoe-
veelheid ventilatie (of negatief: tocht) en de
temperatuur op de werkkarner, Cerrtraal ge-

stuurde klirnir:ltsystemen veroorzaken veel
klachten omdat de meeste mcnsen :rndere
klimaatwensen hebben dan de gemiddelde
mens. (lentr:rle airconditionirrg waarbij de
ramen niet open kunner lcvert veel ()ntevre-

den meclewerkers.
De oplossing is dan mensen zelf te laten be-

slissen: iedereen een eigen thermostaatknop,
eigen zonwering en een ra:rm dat open kan.
Opvellend is dat zo'n individuele klirnaatre-
geling ook minder energie kost. In de meeste
kamers is namelijk in het gehecl geeu (ener-
gieslurpende) airconditioning nodig. Ook
hoeft in kirnrers en ruimten waar niemirncl is

de verwarrning niet aan.
Een ander airndachtspunt betreft tocht. Ook
hier geldt dat een flexibele regeling var-r de
luchttoevoer belangrijk is: tochtcleuren en
tochtstrippen besparen op cle verlvirrmings-
kosten en kunnen klachten over kou en

tocht verrninderen.

Hetzelfde geldt vor>r verlicl-rting. Als verlich-
ting is afgesteld op het eigen r,verk, cn irls die
persoonlijk regelbaar is, kunnen veel lat.u-
pen uit bli;ven. Ook clit beinvlocdt de ar-
beidsomstar-rcligheclen posrtief en vernrindert
het energiegebruik.

6.2.4 Energiebesparing

Zclts hij dc huitlig. errergicpriizen ziirr tenrg-
vcrdientijden van investeringcn van twee
jaar gecn r.ritzondering. Energiebesparing is

energieverbruik en energiebesparing 6.2.4

lang niet altijd een ingewikkelde, technolo-
gische irar-rgelegenl-reid. Vaak betreft het een-
vouclige maatregeletr op het gebied van
schakelarrrs of isr>latie (= de middelen),
werkafspraken (= procedures) en de hou-
ding ten aanzien van het werk en de efficiën-
tie van werken (= de menselijke corlsequen-
ties ).

Verwarming
Voor het besparen op energie die wordt ge-

bruikt voor verwarming zijn de volgende
rnogelijkheden:

O r ganisat or is ch e maatr e ge I en
Door het registreren van energiegebruik
ontstaat inzicht in het werkeliike verbruik.
Ook ontstaan door cle toegenomen aan-
dacht v<>or energre spontaan ideeën voor be-

sp:rring. Het opstellen van eenvoudige be-
dieningsinstructies voor bi jvoorbeeld ther-
mostaten hecft tot gevolg dat de tempera-
tuur beter wordt geregeld. Ook de CV-ketel
mist vaak een heldere gebruiksaanwijzing.
Dergelijke klokken worden bij installatie in-
gesteld. Regelmatige cr>ntrole en aanpassrng
van de schakelklokken kan eeu besparing
opleveren.

Het toewijzen van taken en veranfivoorcle-
lijkheclen maakt het energiebeheer aantoon-
baar. Medewerkers weten c1:rn bij wie ze te-
recht kunnen met idecën en klachten. Het
verkorten virn hct sto()kscizoen ovcr er'n ja:rr

en de stooktijd per dag levert onmiddelliik
kulrieke meters ilardÉiuls op.

Te ch n is c h e maatr e gelen
Het gebruik van hoog-rendement (lV-ketels

met een lage uitstoot v2rn stikstofoxiden is

altijd voordelig. CV-ketels moeten goecl

worden onderhouden en afgesteld. Dan sto-
ten ze de minst gevaarlijkc' stoffen uit, ver-
bruiken dc rninste energie en leveren het
hoogstc rendcment. Veel energie is te bespa-
r('il (lo()r Irer is0lererr viln verw:lrnlings-
btrizen en ventllatiel(ànalen.

Airconditioning kost veel energie: tweemaal
zovecl als het verwarmcn. Mincler k<>elen er.t

::.. ,,ii llr.
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6.3 rnilieu

meer ventileren is goedkoper dan aircondi-
tioning.

Gedrag
Het beïnvloeden van het gedrag van mede-
werkers kan een grote besparing opleveren.
Feedback op het eigen handelen is daarbij
belangrijk: zoals het maandelijks presente-
ren van de energiecijfers, het belonen van
eigen initiatieven en het bespreken van be-
sparingsmogeliikheden in het reguliere
werkoverleg. Campagnes en acties kunnen
ook ingezet worden bij het vestigen van de
aandacht op energiebesparing, maar deze
hebben meestal een éénmalig karakter. Tech-
nische hulpmiddelen, zoals speciale schake-
laars en energieverklikkers kunnen daar on-
dersteunend bii werken.

Verlichting
De goedkoopste en milieuvriendelijkste ver-
lichting in gebouwen is de zon. De vraag is
dus op welke wiize je het best gebruik kunt
maken van dagticht. Als daglicht tekort-
schiet, is het zaak gebruik te maken van het
soort kunstlicht dat het minst ten koste gaat
van het milieu. Verlichting is in kantoren de
grootste elektriciteitsgebruiker.

Aanschaf uan lampen
De verhouding tussen de lichtopbrengst en
het elektriciteitsverbruik is bepalend voor
het milieu-effect dat de lamp heeft. Een goe-
de lichtopbrengst hebben spaarlampen. De
codenamen voor deze lampen zijn: SL, PL,
PLC en PL"CE-lampen. De levensduur van
deze lampen is ook groter dan van de gewo-
ne gloeilamp. Spaarlampen hebben dezelfde
fitting als gloeilampen. In de loop van de ja-
ren is ook de grootte van de lamp afgeno-

men, zodat deze lampen in vrijwel alle arma-
turen passen. Als de spaarlampen het na ver-
loop van tijd begeven, moeten deze lampen
tot het chemisch afval gerekend te worden.
Halogeenlampen zijn geen energiezuinige
lampen. Dit komt omdat de transformator
veel energie vraagt.
TL-, TLD- en HF-lampen zijn zogeheten
buislampen, waarbij de HF-lamp het minste
energie gebruikt. De TLD-lamp verbruikt
wel iets meer energie, maar heeft het voor-
deel dat deze wel in dezelfde armaturen als
een Tl-lamp past. Bii nieuwe gebouwen is
het aan te raden armaturen te gebruiken
waarin de zuinige HFJampen passen.
Ook is de armatuur van de lamp van invloed
op de hoeveelheid verlichting, in ieder geval
op de ervaren hoeveelheid verlichting. Een
armatuur met spiegelende binnenkant, een
prismakap of een lamellenrooster richt het
licht naar de gebruiker toe en geeft daardoor
meer lichtopbrengst. Een opalen kap houdt
veel licht tegen.

Het gebruik uafl lampen
Als een ruimte langer dan 30 seconden niet
wordt gebruikt, dan is het voor het energie-
gebruik én de levensduur van de lamp voor-
deliger is om de lamp uit te doen (cijfers gel-
den voor TL).
Het is voordelig kantoren zo in te richten
dat optimaal gebruik wordt gemaakt van
het daglicht. Bureaus horen in de buurt varn

het raam. Het is verstandig beeldschermen
zo neer te zetten dat het zonlicht er niet in
kar-r spiegelen, maar dat de zon ook rriet de
medewerker in de ogen schijnt. Dit heeft als
voordeel dat de lamellen niet dicht hoeven
en het kunstlichr uit kan hlijven.

6.i Milieuvergunningen

Voor het oprichten of veranderen van een
inrichting is een vergunning op grond van de
\X/et milieubeheer (Wm) vereist. Een Wm-
vergunning combineert de eisen die vroeger
op grond van onder meer de Hinderwet, de
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Afvalstoffenwet en de \i7et chemische afval-
stoffen aan ir-rrichtinger-r gesteld werden. On-
der een inrichting wordt verstiran: elke be-
drijvigheid die bedrijfsmatig, of in een om-
vang alsof zij bedrijfsmatig is, lrinnen een ze-



kere begrenzing wordt verricht. Het gaat
dus om alle econornische activiteiten die op
een vaste plaats verricht worden. Anders
dan bi j arheidsomstandigheclenwetgeving is

het niet relevant of het bedriif personeel in
dienst heeft.

Een bedrijf moet bij oprichting of bij een

rcrerrdcrirrg vrn de activrterten een verglrn
ning aanvragen bij het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag verbindt in cle praktijk altijd
voorwirarden aan de vergunning. De ver-
gunningaarnvraag en de voorwaarclen vor-
nrcil \irnlcn de \ím-vt'rgtrnrring.
Een uitzonderrng vormen inrichtingen (zie

onclerstaancl), wàarop een AMvB krachtcns
art. [i.40 of 8.44 riTm van toep:rssing is. De-
ze nr()('tcn opliclrringt'n cn wrlzrgingen
slechts n-relden nan het bevoegd gezagi cn
zicl-r houdc'r'r aan standa arclvoorsch riften
voor het s()ort inrichtlng. De st:rntlaard-
vot>rschriften worclen in de AMvB's, ex art.
8.40 of 8.44 §Vrn, gepubliceerd.

Vror de volgende categorieëtr irrrichtingen
zijn algemene regcls gesteld en is cle vergun-
ningplicht opgeheven: broocl- of banketbak-
kerijen, slagcrijen, woon- of kantoorgebou-
wen, LP(i-tlr-rkstirti()ns, gasclrukregel- en

mcetstations, riool- of poldergemrrlen, de-
tailhandel, doe-het-zelfbedri jven, chemische
rv:rsseri jen, herstelinrichtingen v()or mot()r-
voertuigen, opslag goederen, nrelkrundvee-
houderijen, scholen en opleidingsinstituten,
horecabeclri jven, houtbewerkende bedrr j ven
en erkkerbouwbedrijvcn tankstations, tuin-
houwbedrijven nlet bedcktc teelt.

Voor cle volgende ir-rstallaties is cle vergun-
ningplicht opgeheven, wanneer ze geell on-
clerdeeI uitrnaken van eeu :rndere inrichtrng:
opslag propaan, opslag vuurwerk, propaan
in de bouw, mestbassins.

6.j. I lnhoud van de vcrgunning

ln cle §ínr-vergur-uring worden voorschriften
gesteld voor diverse vormcn van milierrver-
ontreiniging en voor gevaar, schacle of hin-
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der voor derden. Dit kunnen doelvoorschrif-
ten en mrddelvoorschriften zijn. Een doel-
voorschrift geeft aan dat de milieubel:rsting
van een inrichting beneden een bepaald
maximum moet bliiven. Hoe de ondernemer
dat resr-rltaat bereikt, bepiralt hij zelf. De Ne-
derlandse Ernissrerichtlijn (NER) geeft bij-
voorbeeld een stelsel van reketrregels on.t

nraxinralc luchrernissies van veronrreittigin-
gen af te leiden. De NER wordt gebruikt onr
doelvoorschriften met betrekking tot lucht-
verontreiniging vot>r \Wrn-vergur-rningen af
te leiden.
Ook kunnen in de vergunninÍlvoorw:rarden
rnicldeIvoorschriften worden opgenomeu. In
clat geval bepaalt het bevoegcl gezag welke
preventieve maatregelen in een inrichting
getroffen moeten worden r>m de nrilieube-
Iasting te beheersen. Er worden dan geen na-
dere eisen aan het resultaat van de inspan-
ningen gesteld. Z<tktn bijvo«rrbeeld een wa-
terzuiveringsinstallatie varl een bepaalde ca-
peciteit en techniek voorgeschreven worden.
De vergunnrngverlener maakt voor lret op-
stellen van cle vergurrningvoorschriften ge-

bruik van een verzarreling van stirnclarrrd-
voorschriften voor allerlei standaarcl pro*
ductieprocessen. Deze standaardvoorschrif-
ten zijn openb:rar en zijn ondcr andcre
ge publiceertl in het handboek Milieuvergun-
ningen (Sanrson'r Tjeenk Willink).

6..1.2 De procedure voor vcrgunning-
verlening

I)e procedure voor lret ilanvragen en verle-
nen v.ln de vergunning, voor het aantekenerl
varr heroep tcgerr de vergtrttnilrg ett vt,or irt
spraak (lees bezw,lren var.r derclen tegen de
vergrrnningl;rrtvre,rg, of dc vt'r'gttttttingvoor-
waarden) is vastgelegd in tle Algemene wet
bestuursrecht. De p«rcedure geldt ook voor
een aantal andere milieuwettenj te weten:

- !íet verontreiniging oppervlirktewateren
- Wet verontrciniging zeewatcr

- Grondwaterwet
- Wet mrlieugeve.rrliike stoiÍerr

- §7et boderrbescherming
- Destructiewet

, ,6.',,.
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- \{/et geluidhincler

- Wet inzake Iuchtverontreiniging
- Mrjnwet
- Kernenergiewet.

De procedure start met de melcling van de
oprichting of verarrdering van een inrich-
ting. Sorns is cle meldir-rg al genoeg. Meestal
zal Jt' ,,ndrrnt'nrer echter cen vergurrnirrg-
,ranvraall in nroeten clienen. Deze vergur-r-
ningaanvrairg bevat een beschri;ving van de
inrichting en de processen die daarin plaats-
vinden. Ook wordt in de arrnvr:rag arngege-
ven hoe milieuverontreiniging en schade, ge-
vaar en hincler voor derclen w<>rclen voorko-
ttterr oi geminirn;tli.et'rd. D(' verg,unningver'-
lener reagecrt op de aanvrairg met een
ontwerpbeschikking. Hierin staan de voor-
schriiten Jie nten l;trt de vcrgrrnrring gerrt
verbincien. Tegen dc ontwerpbeschikkrng
kunnen de aanvrirger en belanghebbende
derden bezwaarschriften indienerr. Vervol-
gens worclt de definitieve beschikking gepu-
bliceercl.'fijclens cle procedure zal er inten-
sief overleg zijn tussen de aanvrager en de
verlener virn de vergunning. Hierrnee wordt
bereikt dat de vergunning zo goed mogelijk
is afgestenrd op de mogelijkheden vrn het
bedrijf en de gevoeligheid van cle omgeving.
Aan cle ter rnijn die tusser.r cle aarrvraag en de
ciefinitieve beschikking verloopt, is een
rnaxirnum van zes m:tanden gestelcl. Deze
termijn l<an atn het bcgin van de procedure
cloor het bcvoegd uezag verlcngd worden.
De verlenging moet v.1n be perkte cluur zijn
cn worclen gemotiveeÍd.
Na de dcfinitieve beschikking k:rn er beroep
worden :rarrgetekend door iedereen die in
ecn eerder stadium bij de procedure betrok-
ken is geweest. L)it is een irdministratiefrcch-
tclijke procedure.

Overtredir-rg vrrn de vcrplichting onr een \.er-
gunning ilan te vragen, en overtreding virn
de bc'palingen en voorschrifrelr uit cle ver-
gunning, zijn strafbaar gesteld volgens de
Wet op de ecouomische delictcn. Naleving

worclt gecontroleertl door krk:rle rni-
lieuirmbtenaren, de regionale nrilieuinspec-
tie en de politie. Klachten naar aanleiciing
v:rn overtredingerl nloeten ook a:rn cleze in-
st:rnties gericht worclen.

6.-1.3 Afstemmingvanmilieuzorgsys-
teem en milieuvergunning

Een milieuzorgsysteern en een nrilicuvergun-
nirrg zijn verschiller-rde instrurnenten clic el-
kaar gecleeltelijk overlappen m:rar elkarrr
niet overbodig nraken. Ze bestilan altijrl
nairst elkairr. Het kirn eclrter voor cle onder-
nemer en voor het bevoegd gez:rg (en voor
het milieu) voorclelen hebben onr de twee in-
strumcnten op elkaar af te stemrlen.
ln hcide instrumr'ntt'n stilat eel) \taP waílrin
processen en rnaatregelen beschreven wor-
den en de milieubelasting geschat wordt.
Vercler worclt in beide instrunrenten aan-
decht geg,even i{rn rnect- err rcBisn'ilticpr(,-
gramnra's en periodieke rapportagcs. Ook
kirn er t,verl,tp russen cle ilr\trunrcntLn 7itlcil
ol) het punt vart voorlichting err irrstnrctie
vrrn werknemers en op het punt vzrn het toe-
zicht op de naleving van c{e werkir-rstrlrctics.
Dit zijn aanknr>pingspunfen v()or afstem-
mrng.
De ondernemer kan een beschrijving virn het
milieuzorgsysternr hi j de vergturninr:rerr-
vril:iÍl voeÍlen. l)e kans is gr<>ot dat hierrnce
alle ver plichte infornratie gelc-verd is. Dc ver-
gunningverlener krrn uit het rnilieuzorgsys-
teem pLltten voor diverse doel- en rnidclel-
voorschriften. Het bedrijf krijgt d:rn op cleze
punten rliet te nraken nret beclrijfsvreenrde
voorsch ri ften.
f)e urtkomstcn vilr) dc diversc meer- e rr regi-
stratieprogramma's en het periodieke nri-
lietrverslag kunnen het bevr>egd gezag be-
hulpzaarn zijn bij de cr>ntrole op de n:rleving
van de vergunning. Controles kunnen hier-
door nrinder frequent en gerichter plaatsvin-
den. Dit bespaart beicle partijen cltrbbel
werk.

il1llr'6',,ir'
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6.4 Bedrijfsafval

Eén virn dc onderclelen van beclrijfsinterne
n-rilieuzorg is het irfvalstoffenbele id. I)it be-

leid is erop gericht de hoeveelheid afval die
het bcdrijf verlaat z() veel mogeliik te ver-
minderen en de rcstercncle afvalstrontett zo-
clanig aan verwerkers ir:rn te bieden dat zil
bij de afvalverwerking de nrrlieubelasting zcr

laag mogelijk kuunen houtlett. Onder afv,rl
worclt hier verstaan dc reststoffcn virn het
productieproccs en niet cie en'rissies nairr cle

lucht en narrr het oppcrvlaktewàter.
Sinds 1 januari lc)L)4 ztjn cle Wet cherlrrsche

e l'v;r Ist, rf íen crt tlc A íva I sr,,ffcn wct gei r rte

greerd in de \ffet milier-rbeheer, hoofdstuk l0
Aivalstoifen. Hie rirr rvordt cle naclrr-rk gelcgcl

op preventie cn hergebruik en lvorclen in-
strlurenten :rirngereikt vot>r het beperkelt
virn het rfval. Ook nier-rw in dc aivalstoffen-
rvetgeving zijr-r c1e n'rogelijkheden om produ-
centen van afvalstoffen te vcrplichten aivtrl-
stoffen te scl.reiden, gescheitlc'n te hotrclen,
gescheiden :rf te geven, of ter plaatsc vrn het
ontstl:1n op een bepaalcle rviize tc- bewcrkett,
te verwerken of te vernietigen.

6.4.1 Preventie

Afvalstoffenbeleicl rs erop gericlrt l.ret ont-
staan viln afvalstoffèn te hcperken. Vtror cle

tuitvoering vrrn afvalpreventic nroeten de

ve rscl-rr I lendc becl ri j isprocessen,r:rtt t]e Ir:r n d

van een vijftal vragen worcletr geëvalueerd.
ln de eerste plaats kan ;rroductveranderit.tg
mogelilk zijn. Door mindcr verscl-rillende
mirte riii[en te venvcrkett in het prodtlct wor-
dcn de mogelilkheclen tot hergebruik ver-
groot. Ten tweecle kunncn milieuschadcliike
grond- en hulpstoffert rvordcn vervilngen
door milieuvriendelijl<er alternrrtieven. Ten
derrle kunnen technol ogi sche verrrnderi nget.t

tot voorkoming of vernrirrderitrg virn afv:rl
leiden, bijvoorbeeld door machinereiniging
nret opkrsrriddelen te vervatrgen cloor nre-

chanrsche reiniging (bijvoorbeelcl OO,-stra-
len). F.t rt vrcrde moge lilklteid it tlo,,r ;g,,,otl

housckeeping' tot aivalredtrctic te korrcn.

Z<»kan cloor verbeterilrg van de werkplan-
ning het lantal productwisscls worclen ver-
minderd en door beter voorraadlreheer kart
afker-rring van grondstoffen door verottde-
ring lvorden voorkonren. Ten vijfde ntoet
gekeken worclen welke mogeliikhctlen er bc-
staan vo()r intern hergebruik, zoa[s het mert-
gen \ iln re\tanlerr kletrrinkr tot ecn ()Plticuw

te gebruiken zwarte inkt, het gebnrik var-r

elektrolysecellen ()m zware rnctalen ttit girl-
venirchc speerlraJerr l(r'[lg te wittnen, t tt

hergebruik van procesw:lter als koelwater.
Afvalpreventie is in veel gevallen kostertbe-
spa rend - l)airrn aa st kuntr etr cle p reverttie-
maatregelen ook inclirecte vo«rrclelen met
zich l'rrengen, zoals een verbetering van de
pr«rdr,rctkwaliteit, het beter voorbereid zijn
op (toekomstige) wetge ving en een lreter
imago bij lret pubhek.

6.4.2 Scheiden van de afvalstromen

Binnen érín bedrijf ktrnnen vc'rschillencle
soortell afval vriikomen. Het schcidcn of gc-

scheiden houclen van dc verschillentle soor-
ten :rfval heefi nrecldere voordelcr-r. Aller-
eerst is voor intern hergebruik 'zuiverheid'
van de afv:rlstof noodzakeliik, zocl:rt bij her-
gcbruik het product nret vcrontreinigcl raakt
met allerlei andere afv:rlstoffen. Dit geldt na-
tLrr-rrlijk ook voor ertern hergebruik. Zo lc-
vercn recyclebare,rfvalstoffer-r, mits niet-ver-
ontreinigd aangelevcrcl, vaak geld op.
(ievarrrlijke afvalstoffen die worden ingelc-
verd bij cen inzilmelilar virllen «rnder cle cate-
gorie g«rot chernisch afvrrl of klein chenrisch
afval, afhankelilk van dc hoeveelheicl. ()m-
clat iuz,rmclaars een priis per eenhcid bere-
kenen, rs l-ret ingeleverde matcriaal niet te
vermcngen r)ret niet-gevaarl i jke afvalstt>ffcn.
DLrs door het scheiden van dc verschillencle
afvalstromen worde n de k()sten van l-ret inle-
veren beperkt.
Klein cl-remisch afvirl bestaat r.rit bijvoor-
bcelcl verfblikken, lege verpakkingen, res-

ten, accu's, b2ltterijen, poetsdoeken cnzo-

hedri jfs:rfv;rl rr.4.2
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voort. Het is ondoenlilk van alle stoffen die
in deze proclucten zitten na te gaan in welke
categorie van gevaarlijk afvalze vallen en in
welke corrccntrflties zc aanwezig zijn.
Meestal wordt dan ook voor een praktische
benadering gekozen: al l-ret kleine afval dat
verontreinigd is rnet chemicaliër-r wordt be-
schour,vd als gevaarlijk afval.

6.4.3 AÍgifte aan afvalverwerkende
bedrilven

De regelgevir-rg op het gebied van atgifte v:rn
beclrijfsalval is in het hoofdstuk Afvalstof-
fen van de Wet rnilieubeheer verder inge-
vr-rld. Z<l n.rogen afvalstoffen alleen aln er-
kende bedrijven worden afgeleverd. De af-
grfte en ontvanÍast van bedrijfsafvalstoffen
kunnen bovendien ailn een meldir-rg worden
gebonden.
Het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstof-
fen bepaalt welke afvalstoffer-r als gevaarlijk
atval uroetcn w<>rden aangemerkt. In de zo-
genirar.nde P-lijst wordt een groot aanral
processen opgesomd. Als afval vrilkonrt bij

een proces uit deze lijst, en bovendien ge-
noemd is in de afvalstoffenlijst, dan is er
sprake van gevaarlijk afval. Daarnaast
maakt het besluit gebruik van een stoffen-
lijst. Als een stof hierop genoemd is en bo-
ven een bepaalde concentratie in het afval
voorkomt, dirn moet het afi,al worden ge,
classificeerd als gevaarlijk afval. Hierbij
moet benadrukt rvorden clat het verboden is
l-ret afval zo ver te verdunnen clat het niet
meer in een gevaarlijke afvalcategorie valt.
Voor verschillende categoricén van gevaar-
lijk afval zijn per regio inzamelaars annge-
wezen. Voor somÍniÉre afvalstoffen, bijvoor-
beeld voor afgewerkte olie, geldt een inza-
melplicht. Dit betekent dat de inzan'relailr
verplicht is binnen een bepaalde regio op af-
roep de afv:rlstoffen binnen een maand in te
zamelen. Voor andere afvalstoffen geldt een
inzarnelrecht. Een goed overzicht wordt ge-
geven in cle 'Landelijke lijst van inzamelbe-
drijven chemisch afval' van het ministcrie
van VROM. Hierin worden per afvalstofca-
tegorie en per regio de verschillende erkencle
inzamelbedri jven gegeven.

6.5 Milieuconvenanten

V:rnaf l-ret midclen v:rn de t:rchtiger jaren is
een !ír()ot aantal convenantelt tot stancl ge-
kornen op hct eebied van nrilieubeleid. Een
rnilieuconvenant is een schriftcli jke afsprark
tusserr enerzijds de overheclen en anderzijds
een groep ondernemingerr (bijvoorbeeld een
br:rnche-olgirnisatie), gericht op het berei-
ken van bcpaalcle rnrlicu- en energiedoelstel-
lingen. Convcnilnten kunnen rnet cle rijks-
overheicl worden afgesloten, rnairr ook rnet
provincres en gemcenten. Een volledig over-
zicht van alle convenirnten is dirn o()k niet te
gevcn.
(lonvenantcn kunnen productgericht ziln
(zo:rls l-rct convenant over de beperl<irrg van
CFK's in spr-ritbusscn ( 1 98 ll ) of over tropisch
hardh<rr.rt ( 1993), <tÍ ze zij:n rericht op pro-
ductieprocesscn (bijv«rorbeeld cle intentie,
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verklaring uitvoering milieubeleid basisme-
taaf inclustrie 17992) en de chernische inclu-
strie ( 1993).

De juridische stirtus en d:rarrnce cle rechts-
geldigheid van convenarltcn is nog onduide-
lij[<. Convenauten komen vooralsr.rog in de
plaats van wettelijke regelingen, rnarrr kun-
nen hieraan ook voorafgaan. De milieucon-
venanten kunnen gezien rvortlen als intenrie-
verklaringen met de aangesloten heclrijven
onr cle geforrnuleerde milicucloelsrel I ingen
binnen een hepaalde termijn te halen. C)ver
deze doelstellingen is voorirf uitgebrcicl on-
derhancleld, wirardoor zekerheicl is verkre-
gen clat de doelen voor alle arrngesloten be-
clri jven haalbairr zijn.



6.6 De zwarte lijst

In 1,976 heeft de Europese Cornrnissie de

Kaderrichtlijn water uitgevaardigd. In de

bijlagen bij deze kaderrichtliin waren twee
lijsten opger-ror-nen: óén met zwarte-lijststof-
fen en één met overige stoffen. Op basis

hiervan maakte cle Commissie in 1982 een

lijst bekend van 729 stoffen waarvoor met

voorrang grenswaarden vastgesteld moesten
worden. Aangevuld met drie andere stoffen
werd dit de zwarte liist.
De stoffen op de zwarte lijst zijn geselccteerd
op basis van rni[euschadelijke eigenschap-
pen. In algemene zin geldt dat voor zwarte-
lijstsmffen gestreefd wordt naar een nullo-
zing. Om dit te bereiken moeten de best be-

staande technieken in plaats van de gebrui-
kelijke best uitvoerbare techrrieken worden
toegepast. Inmiddels zr jn voor vijftien stot-
fen concrete grenswaarden vastgesteld. Deze

zrjn ook in de Nederlandse wetgcving geÏrrr'

plementeerd (zie tabel I ).
Naast de zwarte-stoffenlijsten (in w<>rdt een

combinatie van de zwarte-stoffenlijsten
voor bodem, water en lucht gegevert) be-

staan ook nog liisten rnet prroritairc stoffen
en aanclachtsstoffen. In het kader van de
'Wet milieugevaarlijke stoffen geldt eer-r in-
forrnatieplicht v()or ailndachtsstoffcn. Pro-
duccnten, importeurs en gebruikers ziin ver-
plicht om op verzoek informatie te verschaf-
fcn. De informatieplicht heeft betrekking op
gegevens waarover de betrokken bedrijven
redelilkerwijs kttnnen bescl-rikken. In biizon-

de zwarte tiist 6.6

Tabel 1. Zwarte-liistst<tffen waaruoor grens

wadr den zijn uastge ste ld

l. Kwik (chlooralkali)
2. (l:rdn-riunt

3. Krvik (andere sectoren)
4. HerachIoorcyclohexarln
.5. Tetrachloorl<oolstof
6. DTT (incl. l)DD, DDL.)
7. Pentachloorfenol
8. Atdrin, dieldrin, cnclrin, isodrir.r

9. (lhlorofornr
i 0. Hexachloorbcnzeelt
I I. Hexachloorbutadiöcn
I 2. 1,2-Dichloorethilan
I 3. -[ richloorethvlccrr
1 4. Perchloorcthylecn
1.5. Trichloorbe nzecn (3 isttrncrert)

dere gevallen kan aanvullend onderzock
worden verlangd. De prioritaire-stofÍenli jst

bevat stoffen die op meerdere locaties in Ne-

derland een risico boven het verwaarloos-
baar risiconiveaLl vormett. Voor prioritaire
stoffen gelden globale doelstellingen om de

emissie terug te brengen, maar er wordt geen

specifiek stofgericht beleid opgesteld om
e missiereductie tot stand te brengen. Ook in
de Nederlandse arbowetgeving geldt een

verbod op het werken met een aantal stoffen
(zie hiervoor paragraaf 2.3.3.2).

),4.1
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Tabel 2. De. zwarte-stoffenlijst

StoÍfen Bodem 'Watèr I-ucht

I. Zware metalen, metalloïden
en hun verbindingen

Ar_s.een

Beryl[ium
Cadmium
Chroonr
Kwik
Lood
Thallium
Tellurium
Tin
Zillver

II. Gehalogeneerde organische verbindingen

ll. 1 Alifatisebe uerbindingen.
Aldrin
Chloralhydraat
2-Chlorirethanol
Chloropreen
Chloorprclpeen
Dibroomethaan (1,2)
Dichloorethaan
Dichlonretheen
Dichloormethaan
Dichleiorpropaan (1.2)
1,3-Dichloor-2-propanol
Dichloorpropeen
Dieldrin
Endosulfan
Endrin
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Hexachloorbutadieen
Hexachloo rcyclohexanen
(a-, b.) en (t-)tindaan
Hexachloorethaan
Methylbromide
Monochlooraziinzuur
Tetrachloorethaan
Tetrachlooi.etheen
Tetrachloormethaan
Trichloorethanen
Trichlooretheen
Trichloqirmethaan

244

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
X
x
X
x
X

x

x
x
X
x

x

X

x

x
X
x
X
x
x
X
x
x
x
X
x
X

x
x
x
x
X

x

x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
X
X
X
x
X
x
x
X

x

x
x
X
x
X
x
x



§toffen Bodem 'Water

de zwarte lijsr 6.6

l, 1,2-Trichioormi fluorethaan
Vinylchloride

I1..2 C,l:looretbers
lli s ( 2-chl oorisopropyl)ether
[pichl oorhydrine

I l..l M a.n o cy c I is c h e arom at i s cb e uer bi'n d ingen
l)i.ch lorrrhenzeen
l)ich loortplueen
l)DT\ (incl. DPP en DDE)
Hcxachloorbe ttzeen
M onochloorbenzeen
M onochIo<rrtoluene4
'ferrach loorbenzeen
Tric,hloorbenzeen

I I .4 Bi. en tricy6li55be uerbíndingen
Monochloornaftalenen
Polychloorbifenylen
Polych loorterÍenylen

11.5 Cbloarfenolen
2- A mino-4-cb loorfenol
Mon ochl«xrrfenolen
4- Chloerr-3 -methyl fenol
2,4-D (incl. z-outen en esters)
2J-Dichloorfenol
Dichlnorpr<ry
Mecoprop
MCPA
7r4,5--t (incl. zouten en esters)
Pentachloorfenol
Trichloorfenolen

I l.ts N itro-ar t tm at i sc h a u erb ind i nger r

4-Chloor-2-nitr«r-ani line
Chloor-dinitr<rbenzeen
1 -Chlo.orn itrobenzenen
Chleiornitrotoluenen
Dichloornitrobenzenen
Trifluralin

I1.7 Aromatische chlq,rantinen en

triazinen
Chlooranilinen
Chloortol uïdenen
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6.6 milieu

Bodem rJTater Lucht
(.h looriclazon
l)ich lt>trranilinen
l) ich I rxrrbenzidinen
\ lr lnolinuron
[.inuron
I)ropanil
Sirnirzin
2,4,6-Trichloor- 1,3,5-triazine

I 1.8 Chloardioxinën eh -dibettzofuranen
I'r rlvch Ioordibenzodioxinen
l'}oI r,ch loordibenzofuranen

ll[. Organische fosforverbindingen

Azinfos-ethyl
Azinfos-methyl
(lunrafos
Demeton (-O"-S,-S.methyl)
f)emeron-S-methyl-sul fon
Drchloorvos
Dimethoaat
Disulfoton
Fenitrothion
Fention
Foxim
Malathion
Methamidofos
Mevinfos
Omethoaat
Oxidemcton-methyl
Parathion (en -methyl)
I rrazo tos
Tributylfosfaat
Trichloorfon

IV. Organische tinverbindingen

Dibutyltindichkrride
Dibutyltinoxide
Dibutyltinzouten (anderen)
Tetrabutyltin
Tributyltinoxide
Trifenyltinacetaat
Trifenyltinchloride
Trifenyltinhydroxide
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Stoffen Boclenr \rVater

V. Persistente minerale oliën en persistetrte
koolwaterstoffe n uit aardolie hereid

V.1 Mono- en bicyclische drofit.ltefi
Benzeen
Bifenyl
Ethylbenzeen
Isop ropyl benzeen
Ttlh-reen

Xylenen

V.2 I' oly cy c I is c b c aro ntdtert

VI. Ovcrige organischc verbintlinge rr

Acrykrnitril
Benzidine
I)iethylamine
Dimethylamine
liydrrrzinc'

Vll. Oyaniden

(iyan ide

VIÍ1. Asbest

Crocidolict
Chrysoticl
Amosiet

X
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X
X

xX
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Hef- & handling
systemen
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magazijnomgevingen

MovoTrade B.V. biedt complete oplossingen
voor het heflèn, kantelen, draaien en verplaat-
sen van uw protlucten of halÍproducten.

Grijpers worden voor elk product en iedere
nieuwe toepassing specifiek ontwikkeld.
Pendelvrije heÍioestellen in combinatie met alu-
minium railsystemen garanderen exacte hand-
ling van een breed scala aan producten. De
logistiek op de werkvloer wordt verbeterd en
de medewerkers worden minder zwaar belast.
Complete oplossingen komen uit Zweden
en/of Duitsland van ISO 9001 gecertificeerde
bedrijven. Alle systemen worden geleverd
met CE-verklaringen en documentatie in de
Nederlandse taal.
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7 FYSIEKE BELASTING

Eén r>p cle vier Neclcrl:rnclsc werknemers
vcrricht lrchanrelijk zwaar werk. Ruim 1,3

miljocn werl<rtet.ners worden regelmatig
zwairrdcr belast dan gezond is. Bovendien
verricht één op de dric werknemers nteer
d:rrr de helft van de werktijd kortdurencle re-

petcrende h:rndelingen. Daarmee is Necler-
lancl éér-r van de koplopers op het gebiecl van
kortcvclische arbeid (taakcyclus van mittder
dan tien minuten). Eenzi;dige belasting oi
overbelasting kan op termiin tot irandoetritt-
gen aan het bewegingsappàraat (armen, be-

nen, rug, spieren, pezen en gewricl-rtelr) lei-

den. ln Nederli'rncl ziin trrrrr scltirtting
240.000 nrensen gchcel «rf geclceltelrjl< ar-
bcidsongeschikt als gcvolg virn clit soort
klachten. Dat is bijna ecncle rde vatt het tota-
le ar:rntirl. O«rk eenclcrclc v:rn het ziektever-
zuim is te wijten iran klirchten iran het bewe-
girrgsi.rppa rairt. Vrlgens cle Arbolnouitor
1997 hebben zo'n 7-50.000 werknemers ge-

zonclhei clsk l achterr a ls gevol g van lichamelij -

ke bel:rsting. De kostcn van werkgebonden
ili'llr(l()('ninuen irrn her lre*egrnS.apparaat
belopcn nirar schatting een kleine vilf mil-
jard gulden per jaar (Koningsveld, 1997)'

7.1 Begrippen

7.1.1 Lichamelijkearbeid

Lichamelijl<e arbcicl is elke' vortrt v:rn lich,r-
melijke actlviteit tlie nodig is otn te kunnct.t
wc-rken. ln plaats van lichanrcliike arbeid
wordt ook wel de term fysieke belasting ge-

bruikt. Fysieke lrelasting op zich is niet scha-

tlelijk voor cle gczonclheid. Het tegendeel is

eercler w:trrr. Het lich:ram heeft een zekere
rrilte viln belasting nodig om te kunnen blii-
vcn functionercn. Is deze belasting te laag
darr zal de omvang en kracht van de spieret-t

irfnemen, evenals het kalkgehalte van het
bot.

Normale belasting is dus noodzakelijk. Hcr
lichaam kan echter ook verkeerd belast of
overbelast worden. In het algen'reen leidt clit
tot schade aan de gezondheid, zeker als de

verkeerde belasting vaak voorkomt of als cle

overbelasting langdurig is. Verkeerde bclas-
ting of overbelasting kan optreden tiiclens
het tillen, duwen en trekken, bij het onder-
gaan van trillir-rgen, hil langdurig zitten of
staan, bij het verrichten van steeds clezelfde

handelingen of bij een verkeerde werkhou-
ding.

De bespreking van cffecten t>p de gezond-
heid door lrchameliikc arbeicl in dit iaarboek

7beperkt zich tot het effect op het bewegings-
apparaat. De effecten op biivoorbeelcl hirrt
en bloedvaten, longen en luchtwegen blijven
dus buiten beschouwing.

7.1..2 Fysiekebelasting

Er worden drie vornretr varr belirstitrg oncler-
scheiden: de r.nechanisclre. cle statische en cle

dynanrische belasting.
Het uitv<>eren virn bewegingen en hct aanne-
men v21n hor.rclingerr met het lichaarn heeft
tot gevolg drt cr krilchten werken op het
lichilam of op clclerr daarvan. Dit heet me-
c[ranischc bclasting. Vcrkeerde rnechanische
be hsting r>f mcchirnische overbelasting is de

t>orz:rak virn veel klachten aan het houdings-
en bewegingsapparaat. Mechanische over-
belasting veroorzaakt vaak klachten die met
slijtage samenl-rangen, met name in gewrich-
ten (zie ook paragraaf 7.2).
Bewegen of het aannemen van houclinger.t
vraagt activiteit van spieren (of spiergroe-
pen). De samentrekkingen (contracties) r'arr

spieren kunnen worden onderverdeelcl in
statische en dynamisclre cotrtracties. Dit orl-
derscheid is belangrijk bii het beoorclclcn
van de werksituatie.
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7.2 fysiel<e belastrng

Bij statische contrdcties veranderr de lengte
van een spier niet. Er is geen beweging waar-
neembaar, terwr jl wel kracht wordt gele-
verd. Een voorbeeld hrervan is de inspan-
ning van een gewichtheffer bij het hooghou-
den van de halter. Bij statiscl-re conrracties
r'v<>rdt de bloedvoorziening van de spier af-
geknepen: er kan geen zuurstof meer wor-
den aangevoerd. Een spier die zonder zuur-
stof energie moet leveren gaat melkzuur vor,
men. Daardoor ontstaat vermoeidheid en
spielpij n.
Blj dynamische contracties verandert de
Iengte van de spier wel. Er is sprake van dy-
namische spierarberd. Bij hoge belasting
kunnen banden, kapse[s en gewrichten ovcr-
belast raken. Een voordeel van dynamische
- boven de statische - belasting is dat de
bloeddoorvoer niet of bijna niet wordt be-
lemmerd.

Grof gezegd: statische spiercontracties zijn
nodig voor het airnnemen vAn een houding
die niet verandert. Dynarrrsche contracties
zijn bedoeld orn lichaamsdelen te bewegen.
ln de praktilk zal zelden of nooir slechts één
vorm van lichamelijke belastirrg voorko-
men. Meestal treder-r verscl'rillende vormen
van lichamelijke lrelasting tegelijkertijd op.
Zo legt bijvoorbeeld een ober per werkclag
vele nreters af (dynamische belasting) n'ret in
zijn hand een dienblad (statische belasting).
Iemand die bezig is met spitten ir-r de groncl
heeft een licht voorover gebogen houcling.
Om te yoork«rmen dart de romp vo()rover
valt, moet hij zijr-r rr-rgspieren aansp:rnnen. In
de rug is sprake van een statische contractie.
Ter hoogte van de schouder, met namc die
van de niet-steunarm, is sprake van dynarlri-
sche arbeid.

7.2 Effecten op de gezondheid

7.2.1 Oorzaken en gevolgen

Door te zware of langdurige lichamelijke ar-
beid, vaak in verkeerde houdingen of onder
ongunstige omstandigheden (zoals trillingen
of tocht), kan schade aan het lichaan-r ont-
staan: in het bijzonder aan spieren, gewrich-
ten, banden en pezen, maar ook aàn zenu-
wer-r. Ook hart en longen worden extra aan-
gesproken tijdens lichamelilke arbeid. AIs
cleze organen de belasting niet aankunnen,
zal dit leiden tot het staken van het werk.
Vo,rr her houdingr- en bewegingsapparirar
ligt dit vaak anders.
Overbelasting van het houdings- en bewe-
gingsapparaat kan ontstaan door het een-
malig tillen van een te zware last (acute
overbelasting, zozrls pijn clie in de rug
schiet). Ook een belasting die op zich niet
heel groot is maar die lang duurt, leidt tot
overbelasting (chrt>nische overbelasring).
Overbelasting leidt tot klachten. Acute
klaclrten rriten zich in de vorrn van pijn rrr

het :rangcdirne lichaamsdeel. Bij chronische
overbelasting zullen vooral vermoeidheids-

2.50

klachten op de voorgrond staan. Het duurt
vaak enige trjd voordat de vermoeidheidsge-
voelens overgaan in pijn. Juist als iemand
voelt dat hij overbelast is ('de rek is eruit'),
kan nog goed worden ingegrepen om sclrade
aan de gezondheid te voorkomen.
In een aantai gevallen ontstaat spierpijn. Ge-
wone spierpijn is na twee tot dne dàgen
weer afgezakt. M:rar door overbelasting
kunnen uiteindeiijk ook langer durende
klachten optreden door spierontstekir-rgen,
spierbeschadigingen, ontstekingen in de
aanhechtingen van de pees aan het bot, door
prikkeling van zenuwen en door ontstekjn-
gen van slijrnbeurzen of peesscheden. Daar-
n:last kan beschadiging van gewrichten op-
treden, wilt weer aanleiding geeft tot ontstc-
kingen en op langere termijn artrose of slij,
tage. Naast pijnklachten kunnen ook
stiyfheid en functieverlies mees;relen. Vaak
ontstaat bij dit soort gevallen een vicieuze
cirkel.
Ook ondcrbclasting kan leiden tot een ver-
rnindcrcl welbcvinden of tot gezondheids-
klachten, zoals vcrlies van lichamelijke con-



ditie of bewegingsbeperkir-rgen door afne-
mende spiercirpaciteit.

7.2.2. Klachten naar lichaamsdeel

Rrg
Verreweg het grootste deel van cle klachten
,ratt het ht'utlittgr- elt lrrwegittgt.tppilrxàt i\
te vinden in de rug en in de nek. Mogelijke
kl:rchten zijn:
- HNP (herniir nuclei pulposi), de'gewone'

hernia. Een hernia rs een uitpuiling vart

de lveke kern van de tussenwervclschijf,
waardoor drlrk ontstaat op zenuwwor-
tcls.

- Ischias: uitstralir-rg in het been vanuit de

rug of bil cloor afknelling vin eeI.I

zenuw(wortel).
- Lumbago: hypertonie (= te hoge span-

ning) van rugspieren.

- Spit:.rcrrte verkratnping vart rugspiercn.

- Artrose: slijtage' vLrn tussenwervelge-
r'vrichten.

l)eze klachten zijn voorbeelclen van ortho-
pedische en neu rologische irirndoeningen.
Zij komen vooral voor bij mensen dle veel

tillen, bukken, duwen, verkeerd zitten en
bloot staan aan trillingen.
Soms ligt cle oorzirak van de klachtcn eltlers,
zoals bijvoorbeelcl een urineweginfectie.
Ook psychische factoren (stress) spelen vaak
een rol bij rugklachten.

Nc&
In het dagelijks sprrrakgebruik wordt met de
nek ook het gebied tussen rvervelkolorn en
schouders bedoeld. Nekklachten kunnen
onder andete ontstaan bij typewerk of
beeldschern-rwerk. Het hoofd blijft lrrng in
éér-r stand. Dit is belastend, zeker in combi-
nirtie met het veelvuldig op en neer bewegen
en drairien van het hoofd en nek over eett

zeer beperkte afstancl.
Een tweede oorzaak is een gebrekkig ont-
worpen u,erkplek. 'iTanneer de armen lang-
.lrrrig in een tc h,,g,t t,Í te Irrge n()\ilic nlottcrt
worden gel-rouden ontstaltt onnodig veel
spierspanning in de nek. De gevolgen ziin

effecten op de gezondheid 7.2.2

over het :rlgemeen een branderig gevoel en

hoofdpijn ('tension-headache').

Schtruder
Het kapsel van de schouder is relatief zwak
in vergelijking met dat vatr andere gewrich-
ter-r. Daarbij konrt dat het schoudergewricht
een van de gewrichten is die tegen de zw:rar-
tekracht in 'bij elkaar gehouden' moet wor-
den: de arm heeft de neiging naar beneden te

v:-rllen. Dus ook bij niet waarneembare acti-
viteit van de schouder is er voortdnrend
sprake van een lichte statische contractie.
De spieren die hiervoor zorgetr rverken in
bijna alle richtingen van cle schouder en he-

ten het rotatorenmanchet. Letsel, met name
iran de pezen van de rotatoreu, komt zeer

vaak voor en is niet zelden aanleiding tot
hardnekkige schouderklarchten zoals de 'fro-
zen shoulder'.
'\X/erknemers die boien hun macht werken
of dir reperercnde lrarrdelingcn ttilvocren.
hebben vaak clit soort klachten.

Elleboog
Een beruchte ,randoening aan het ber.vegings-
appirraàt is epiconclylitis. Ligt cle gekwetste
plek aan de buitenkant van cle elleboog dan
heet het een tenniselleboog, aan tle brnnen-
zijde een golferselleboog. De oorzaak ligt in
de overbel:rsting v:rn de aanhechting van de

lange onderarmspieren. Vaak is clit het ge-

volg virn overmatiÉle activiteit van cle pols
zoals bij grijpen en r,vringen.

Hand en pols
ln de hirnd en pols ontstaat soms een ontste-
l<ing van een peesschede cloor overbelrrsting,
hijvoorbeeld door het gehruik viln verkeerd
handgereedschap of door repeterende hatr-
clelingen. Een bekend voorbeeld is het'Car-
paal Tunrrel Svndroom' bii slagers.

Het Nederl:,rnc1s Centl'un1 voor Beroepsziek-
ten lreeft in 199Íl ecn richtlijn gepubliceerd
die artsen in stilat nroet stellen onr klachten
:r;rrt tle [rovt rtste le.letttltett tttet ntect'prrci-
sie te cliagnosticeren.
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7.3 fysieke belasting

Heup
Op laterc leeftijd r>ntstaat door l:rngdurige
en verkeercle belasting vaak artrose van het
heupgewricht. Dit gaet gepaarci met heftige
spierpijnen en in een later stadium een abso-
lute onmogelijkheid tot bewegen of belas-
ten.

Knie
V<>or de knie geldt hetzelfde als voor de
heup. Een extra risico is ontsteking van de

slijmbeurs aan de voorzijde v:rn de knie. l)e-
ze ontstaat cloor veelvuldig zittend op cle

knieën te werken (stratennrakers).

Voetan
Afwijkingen van de voeten zijn vaak ailnlei-
ding tot klachten. Niet alleen aan cle r,oeterr
zelf. maar ook elders in het lichaam. Slecht
schoeisel en veel staand werk zullen het onr-
staan yan klachten bespoedigen en best:ran-
de klachten verergeren.

7.3 Voorschriften en normen

7.3.1 Wetgeving

De Ë.U-richtlijn 901269|EEG richtlijn betref-
fencle 'de mininrum veiligheids- en gezond-
heidsvoorschriften voor het manueel hante-
ren van lasten nret gevaar v()or ntet n:lme
rugletsel voor de werknemers' is verwerkt in
hoofdstuk .5 van het Arbeidsornstandighe-
denbesluit.
Art. .5.2 yan het Arbobesluit verplicht de
werkgever te voorkomen dat fysieke behs-
ting gevaar oplevert voor de veiligheid of ge-
zondheid van de werknemer. De r.verkgever
kan irand:rcht schenken aan de organisatie
van het werk, de inrichting van de werkplek
en het aanpassen van de productie- of werk-
methode. Dirarnaast kan hil de werknemer
hulpmiddelen of persoonli j ke beschermings-
middelen geven.
Als de risico's redelijkerwijs niet kunnen
worden voorkomen, moeten zij in elk geval
zoveel mogelijk worden beperkt. Een effec-
tieve aanpirk moet worden gebaseerd op cle

risico inventarisatie en -evaluatie (art. 4 van
de Arbowet). In art. -5..1 van het Arbobesluit
is bepaald dat het onderwerp'fysieke belas-
ting' verplicht ondercleel moet uitmaken van
cle risico-inver-rtarisatie en -evaluirtie, waar-
bij rnet name gelet moet worden op de ken-
merken van de last, de vereiste lichamelijke
inspanning, cle kenmerken van de werkom-
geving en de eisen van de taak (zie paragraaf
/-)-1)

In artikel 5.5 van het Arbeidsomstandighe-
denbesl-rit is ook een bepaling opgenomen
over voorlichting. §íerknemers die r.net de
hand lasten verplaatsen rnoeten doeltreffend
worclen voorgelicht over de gevaren en de
getr<>ffen maatregelen. Ook moeten zij wor-
den voorgelicht over de wijze waarop lasten
gehanteerd moeten worclen.

7.3.2 Referentiefactoren

Bij het naleven van de genoemde verpLch-
tingen moet rekening worden gehouden met
een a:rntal referentiefactoren. Deze worden
genoemd in de bijlagen bij de Europese
richtliln. De referentiefactoren zijn virn be-
lang om het aanwezige risico te kunnen be-
oordelen en om te kunnen heslissen welke
maatregelen getroffen moeten worden.
De referentiefactoren hebben betrekkir-rg op:
- de kenmerken van de last (1);

- de vereiste lichamelijke inspanning (2);

- de werkomgeving (3);

- de taakvereisten (4);

- de werknenrers zelf (5).

'[. Gevirar voor de gezondl-reid en veiligheid
treedt op als de last:

- te zwaar of te groot is;

- onhandig of moeilijk vast te pakken is;

- onstabiel is of als de inhoud kan gaan
schu ivenl
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- zo ligt dat cleze met gebogen of gedrraide
rornp verplaatst moet worden;

- door vorm en/of samenstelling letscl kan
veroorzilken (met nanre bij stoten).

2. De lichamelijke rnspanning k:rn gevaar
opleveren lls deze:

- te groot isi

- alleer.r nrogelijk is cloor cen clraaring van
de romp;

- kan leiden tot een plotselinge bewegrng
van tle last;

- uitgevoerd wordt in een onstabiele posi-
tie.

.1. De werkorr-rgeving kan gevairr opleveren
wanneer:

- er niet genocg ruimte is;

- gevrrar bestant voor uitglijden of struike-
lenl

- de werkruirnte ecn onguÍrstige Iichaams-
houding afclwingt;

- cloor de ir-rrichting van de wcrkplek de
lirst op verschillende hoogten gehanteerd
m<let wrlrdenl

- de lroclerr of de <>ndergrond instabiel zijn;
- temperatuLrr, luchtvochtigheid of lLrcht-

circul:rrre niet aarrgcprrst zi jrt.
4. De taal<eisen kunnen gevaar opleveren
wanneer:

- firet name cle wcrvelkolom te zwaar
wordt belirst;

- er onvoldoende rust- of herstelperioden
zrjn;

- de lasten over grotere afstanden moeten
worclen verplaatst;

- het werkten'rpo niet door de werknemer
kan worden aangep:rst.

.5. Verder kan cle werknetler gevaar lopen
als:

- hii fysiek niet in staat is de taak uit te voe-
ren;

- hij verkeerd schoeise[, verkeerde klecling
oÍ andere uitrusting draagt;

- zijn kennis of <>pleiding onvoldoende is
voor een verantwoorde uitvt>ering virn de
t:ra k.

voorschriften en norr.nen 7.3.3

7.3.3 SER-adviesaanvraaghandmatig
tillen

Lr het Arbobesluit zijn géén concrete nor-
men over fysieke belasting opger-romen. Wel
heeft de staatssecretaris van SZW in septem-
ber 1996 de SER advres gevraagd over'na-
cler beleicl voor hlnclmatig tillen op het
werk'.
ln cle adviesaanvrairg werden vier mogelijk-
heclen geschetst om tot:ranscherping van het
beleid te komen. Twee virn die mogclijkhe-
den h;rdden betrekking op cle invoering vnt'r

een concrete tilnornr. De tneest verstrekken-
de variant is invoering viln een eenduidige,
getalsm:rtige tilnorm, die d<>or de Arbeidsin-
spectie zor.l moeten worden gehandhaafrl.
F.en trveedc virriíurt is dr' invoerirtg van cen

getalsm:rtige rlorm n.)et overlegregeling.
Hierbij wordt de mogelijkheid geb<>den om,
na overleg met vertegenwoordigers van de
werknemers (OR of vakbonclen), in het be-
drijf van de standaarclnorm ilf te wijken tot
maximaal een - eveneens wettelijk - vastge-
legde overlegnorm.
Een derde virriant is in brancheoverleg con-
crete doelstellingen af te spreken. Hierbij
wordt door cle overheid géén eendr-riclige, ge-
zondheidskundig bepaalde bovengrens vast-
gesteld. De vierde v:rrirnt is extra aandacht
van de Arbeidsinspectic voor het onderwerp
'fysieke helasting' in de verplichte nsico-in-
ventarisatie en -evaluatie. De Arbeidsinspec-
tie kijkt of het onderwerp fysieke belasting
is opgenomen in de RIE<E en of zonodig een

plan van aanpak is gen'ra:rkt. In teite is ciit de
bestendiging van het huiclige beleid. Het on-
derrverp 'fysieke belasting' wordt in Arbo-
lnforn'ratiebl:rd (AI-bl.rd) 1 van cle Arbeids-
inspectie genoemd als verplicht ondercleel
van cle risico-inventariszrtie.

ln augnstns 1997 bracht de SER een ver-
deelcl aclvies r"rit. De lverkgevers bepleitten
een optimalisering van l.ret bestiranc]e instru-
rncntilriun'l ( risico-rnr entaris;rtie ett pct irl-
diek arbeiclsgezonclheidskundig onclerzoek ).
De werknemers en onafh:rnkeliike SER-le-
den vonden dit onvoldoende. Zij bepleitten
de invoering van een wcttelijke norm. Deze

., ,,... . .ia,: ..
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7 .3.4 Íy sieke belasting

norm zou in de eerste plaats moeten bestaan
uit een medisch gefundeerde standaardnorm
op basis van de zogeheten NIOSH-formule
(zie paragraaÍ 7.3.4).
Tevens zou de mogelijkheid moeten bestaan
om, op basis van overleg en overeenstem-
ming tussen werkgevers- en vakbonden of
ondernemingsraad, binnen een bepaalde
bandbreedte af te wijken van de standaard-
norm en aldus een overlegnorm tot stand te
brengen. In het naiaar van 1998 bestond
nog geen duidelijkheid over de invoering
van een wettelijke tilnorm. De staatssecreta-
ris van SZW heeft nog geen definitief stand-
punt ingenomen. Naar verwachting komt er
een beleidsregel waarin het beleid nader
wordt vastgesteld.

7.3.4 Tilarbeid: de NIOSH-methode

Hangende de eventuele beleidsregeI geldt
wél een algemene zorgplicht ter voorkoming
van fysieke overbelasting (art. 5.2 Arbobe-
sluit). In principe betekent dat, dat werkne-
mers niet meer mogen tillen dan een gezond-
heidskundig vastgesteld maximum. De Ge-
zondheidsraad heeft advies uitgebracht over
de mogelijkheid om op basis van de zogehe-
ten NIOSH-methode een limiet voor de
maximale tillast te berekenen. De Gezond-
heidsraad vindt dit , gezien de huidige stand
van de wetenschap, de meest geschikte me-
thode om de limiet vast te stellen. De meer-
derheid van de SER verwiist in haar advies
dan ook naar de NIOSH-methode als basis
voor een wetteliike standaardnorm.
Met de NIOSH-methode kan een'Recom-
mended liíeight Limit' (RWL) worden bere-
kend, een aanbevolen gewichtslimiet. De
RWL is het maximumgewicht dat iemand
mag tillen in een bepaalde situatie. De R\íL
wordt zowel aan het begin als aan het eind
van de handeling bepaald met de volgende
formule:
R\7L = 23 kg x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf
In een optimale situatie, wanneer alle facto-
ren 1 ziin, mag maximaal 23 kg worden ge-
tild. De laagst berekende R§íL (bij begin en
eind van de handeling) moet als norm geno-
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men worden om schade aan de gezondheid
te voorkomen.
Er zijn zes factoren, die bepalen welk ge-
wicht mag worden getild:

1. De horizontale factor (Hf). Deze wordt
bepaald op grond van de horizontale af-
stand van de handen tot het middelpunt van
beide enkels (H) vóór en na het tillen. Deze
waarde wordt ingevuld in de formule bij Hf
= 25lH (H in cm). Wanneer H minder dan
25 cm is dan wordt deze Íactor l.
2. De verticale factor (Vf). Deze wordt be-
paald door het verschil in de verticale af-
stand van de handen tot de vloer vóór en na
het tillen. Deze afstand (V) moet in de for-
mule worden ingevuld:
VÍ= 1-0,003 * abs(V-75);
'abs'wil zeggen dat de uitkomst van (V-75)
positief moet worden gemaakt als V kleiner
is dan 75.
3. De verplaatsingsfactor (Df; D afgeleid
van 'distance'). Deze wordt bepaald op
grond van de afstand die de last in verticale
richting aflegt tussen begin en eind van de
tilhandeling (D), waarbij Df = 0,82 + 4,51D
(D in cm). Wanneer de last minder dan 25
cm verplaatst wordt, is de factor 1.

4. De asymmetriefactor (Af). Deze wordt be-
paald door de hoek die de tillast maakt ten
opzichte van het sagittale vlak (recht vooruit
tillen) bij het begin en aan het eind van de
tilhandeling.
Af = I - 0,0032 o A (A in graden).
5. De frequentiefactor (Ff). Deze wordt be-
paald op grond van de tilfrequentie (de ge-
middelde tilfrequentie tijdens de beoorde-
lingsperiode wordt weergegeven in het aan-
tal malen dat per minuut getild wordt). De
factor kan worden bepaald uit .

Naast het aantal tilhandelingen per minuut
moeten ook gegevens over de duur van de
arbeid en over de hoogte (V) van de tillast
bekend ziln.
Duur: om de frequentie{actor te berekenen
moet worden nagegaan hoe lang achtereen
wordt getild. Wanneer minder dan een uur
wordt getild bij minimaal 120% rusttijd,
dan gelden de laatste twee kolommen van 1.
Als langer wordt getild of als de werknemer
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leuerbaar
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en zonder
mest.

GOED VOORBEELD DOET GOED
Waar we in het westen voor het verplaatsen van zware lasten
de vorkheftruck gebruiken, daar is in andere delen van de
wereld de olifant onmisbaar. Gewaardeerd om z'n betrouw-
baarheid, werklust en eenvoudige en lichte 'bediening'. Dotec
liet zich door dit voorbeeld inspireren en ontwikkelde speciaal
voor het tillen van lasten van 15 tot 200 kg een familie'kleine
olifantjes' met dezelfde kenmerken. De Dotec Tilhulpen.

HET ZIEKTEVERZUIM DAALT,
DE PRODUCTIVITEIT STIJGT.
Tillen is en blijft een onvermijdelijk onderdeel van het productie-
proces, maar het is ook de bron voor rugklachten. De ARBO-
wet schrijft het gebruik van tilhulpmiddelen voor vanaf 25 kg
(op termijn mogelijk 18 kg) en dat is geen onterechte eis. Maar
gebruiksvriendelijke hulpmiddelen liggen, beter gezegd lagen,
niet voor het grijpen. Niet goed doordachte oplossingen vertra-
gen het proces en men vervalt weer in de oude (slechte)

tilgewoonte. Dotec Tilhulpen daarentegen worden werkelijk
gebruikt vanwege de optimale balans in ergonomie en tech-
niek. Wat ooit zwaar tillen was, is nu licht sturen. De vermoeid-
heid neemt structureel af en men is nu de hele dag productief.

EEN GOEDE TILHULP IS MAATWERK.
Net zoals er geen 'standaard' oliÍantje bestaat, bestaat er ook
geen standaard tilhulp. Wel kan uit tal van basiscomponenten
vaak snel een oplossing worden samengesteld. Het Dotec
opname-apparaat wordt in eigen beheer voor u op maat
gemaakt en voldoet aan zowel de eisen van optimaal bedie-
ningsgemak als van kwaliteit (CQ. ln combinatie met een Dotec
knikarm en/oÍ railsysteem realiseert de Dotec Tilhulp een grote

actieradius. Hebben we uw interesse gewekt? Bel Dotec voor
meer informatie.

f.a.@r\ r uolec
Z rithutpen

Een productdivisie van:
Douwes lnternational BV, Weteringweg 8
Postbus 61, 2640 AB Pijnacker
Tel.: (01 5) 361 52 52, Fax: (01 5) 361 52 99

Dotec tilt wat u maar wilt.



7..3.-5 fysieke bclasting

Figuur l. Zcs piegeucns (H, V, D, A, I en C) die bekertd ill()etcn zijn om de tilsittntie tc
ktrnttett bcoordclcn ruet dc NIOSH-mcthodc"

t,

. tr H=horizontaleaÍstand(cm)
t 

t V=verticaleaÍstand(cm)l+. '=Hiï*ï;:l:Iru'
^ F =frequentie(aantal/min)o 4=asymmetrie(graden)

C = contact met last
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rninder rusttijd lreeft, of minder dan twee
uur wordt getild bij een rusttijcl virn mini-
niral 30'/u van cie tiltijd, clirn gelden kolonr-
rnen ,l en 4. Bij langer tillen tot en met ircht
trur gclclen de eerste twee kolor-nmen.
Hoogte: wrnneer cle handen tijclens tillcn
r.ninder dan 7.5 crn boven cle vloer zijn, gel-
den dc'kol<>mrncn l, .3 en .5. Bij grotcre
ho<>gtc'n geldcn cle kolornmen 2,4 en 6.

6. De conturctfactor (Of). Een goed contàct
lnet dc te tillen lirst vergcmakkelijkt het til-
lcn. Het contact kan goed, slecht of nratig
zijn. De wa:rrden die Cf kan ailnrlerÍler1,
staan iu tabel 2.

Door cle NIOSH-methode is het nrogelilk de
maximalc tilbelasting uit te rekenen. In een
optin-rale situatie, wanrleer alle factoren i

zijn, rrag mrrxir-naal ?3 kil rvorden getild.
Het voorcleel van de mctlrode is dat hij goed
toc'p:rsbairr rs in vcrschillende srtr,raties. Een
nadeel is clat er tzrnrelijk vcel gegevcns verza-
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meld moeten worden. TNO heeft een com-
puterprogramnra ontwikkelcl om de
NIOSH-methocle toe te passen. Dit pro-
gmmmil bevirt niet alleen de berekening vol-
gens de NIOSH-nrethocle, het kan ook vo<>r-

beclclc'n van oplossingen genereren, afhrrn-
kelijk van de uitkomst varr de berekening.
Vror een uitgebreide beschrijving van het
hanteren van cle NIOSH-norm voor tillcn
w<>rdt verwezen naar de Iiteratuurlijst aan
het einclc' van dit hoofdstul<.

7.3.5 Zwangerewerknecmsters

Op gr<rncl van artikel 1.42 van het Arbobc-
sluit r.rroet de werkgever cle lrl;eicl viln zwan-
gere werkneenrsters zocla nig orga niseren t1:r t
de veiligheicl en gezondheicl van de wcrk-
ncenrster niet in gevaar'"vordt gebrachr. De-
zc vcrplichting is, voor w:rt betreft dc fi,sie ke
belasting, nader ingevulcl in beleidsregel
1.42.|)te beleiclsregel stelt clat zwangrre

V



lnvesteren in werkverlichters kan het
ziekteverzu im sterk terugdringen.
Humaniseringsspecialist ESRA adviseert
en verzorgt de meest eÍfectieve oplossing,
passend binnen uw logistieke handling.

- manipulatoren - schaarpalletwagens
- kantelaars - vacu-easy liften
- vatengrijpers - maatgerichte oplossingen
- heftafels

>,
St. Eustatius 30.

ESRA BV
Humanisering

7333 NX Ape doorn

055-5427545.

Vebra, gespecialiseerd in Bedrffinoodplannen
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7.3.6 fysieke belasting

Tabel 1. Frsquentie factor (Ffl*

l'requentie

tilhandelingen per minuut

Duut van de tilarbeid
<2uur <1 uurí 8 utrr

1

V<7.5
2345

v>75 V<75 V>75 V<75
6

v>75

> 4.2
> 0.5
>1
>2
>3
>4
>5
>6
>7
>8
>9
>10
> 11

>12
>13
> 1.4

>15
> 1.t

0.85
0.81
0.7s
0.65
0.55
0.45
0.35
0.2v
a.2z
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.Q0
0.00
0.00

0.85
0.81
0.7 5
0.65
0.55
0.4.t
0.3.t
4.27
fi )')
0.18
0.15
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
q.00
0.00

0.95
0.92
ö.88
0.84
0.79
0.72
0.60
0..r0
4.42
0.35
0..30
a.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.95
a.92
0.8i]
0.84
Q.7e
4.72
0.60
0.50
a.4z
0.35
0.30
0.26
0.23
a.2t
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00 r.00
a.97 0.97
0..94 A.94
0-91 0.91
0.88 0.88
0.84 0.84
0.80 0.80
0.7s 0.75
0.70 0-70
0.60 0.60
0.52 0.52
0.45 A.45
0.41 A,41
a37 0.37
0.00 0.34
0.00 0.31
0.00 0.28
0.00 0.00

conracr v<75cm

'o [§íaarden van V zijn in centimerers]

Tabel 2. Contactfactor (Cf) 7.3.6 Duwen en trekken

Tillen is slechts één van de factoren die tot
fysieke belasting leiden. Ook duwen en trek-
ken kunnen lichamelijke (over)belasting tot
gevolg hebben.ln 1996 is een TNO-rapport
gepubliceerd onder de tite[ "Handmatig du-
wen"/trekken en gezondheidseffecten'. In her
rapport wordt ingegaan op de mogelijkheid
normeR te stellen voor fysieke belasting bij
duwen en trekken. Centraal staat de max.i-
maal toelaatbare krachtuitoefening, zowel
tijdens het in beweging zetten van een last
als het in beweging hou'den ervan, In het eer-
ste ontwerp is deze norm vertaald in een
maximaal toelaatbaar gewicht, waarbij re-
kening wordt gehouden met de afstand
waarover de last moet worden verplaatst én
het aantal malen dat geduwd of getrokken
moet worden (frequentie).

Và7.5cm

goed
gewoon
slecht

1.00
0.95
0.90

1.00
1.00
0.90

werkneemsters gedurende de hele zwanger-
schap en de periode tot drie maanden na de
bevalling niet rneer dan tien kilogram mo-
gen tillen. Vanaf de twintigste week van de
zwangeischap mogen gewichten van meer
dan vijfkilogram niet meer dan tien keer per
dag worden getild, vanaf de dertigste week
niet vaker dan vijf keer per dag.
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voorschriften en normen 7.3.7

In cle volgendc tabel rs geen rekening gehor:-
clen met gl:rdcle schoenerl, ongLlnstlge hoLl-

Tabel .3"

cling. slecht zicht op dc orrdergrt,nd, ohsrrt-
kelr en tle orngevittg.

frcqrrcntrr

vcrplrrarsirtesafstrrncl F = I O/rnin I: = -5/rnin F = l/rnin F = I2lLrur F = l/lJ uur

A=2rn

A=lJnr

,{ = 1.5 nr

A=.i0nr
A=60nr

Iti-I0

l4-6

20-14

20-l0

Iu-8
l6-ír

.:. :... .',4_

rlllrf I ;irt!t::tr,l.;l. .l'-....:

I rr-S I): 24- 16 l): -10-20
T: 20- l6 'f: 20-20
20-11 D: 26- lii

-l-: 20 lli
2o-t2 20-14
18-10 20,12
16-6 20- I0

(iezonclsIeiclskLrrrcligc grc,nsrlrrrrclcrr vo<lr tltrrv-/trt'klirachtcn (kil) r,oor lrtt irt girrrg zcttert lrvrrrrtle r'írtir ht'r

Irgg,(rrJr strecpic) crr in grng, lrouden (rvarrclt',rclrrer h.l liggcnrlc srrecPic), rlhrnkelijk vllt dt iÍeLltr(rrtif \.rrr

rlurrcn/trcl<ken (|) cn tlt !crPlrlirrsirllls.rlslrtr.l rrn cle lrst (A). l) - tluu'ctl,'f - trt'kkerl: irl tlc ovcriqe ilevrllcrl
gcLlcn .1c tvrlrtlert vrnr z,»ttl .lLtu'en al\ trtkkrIt.

', Bron: l)cllern:rn, N..1., (irintcn, \,1.P. r,an der, Hiltlebrantjt, Y.H., Handnatig,tuwen/trakkett en gezontlheid-

s effa c tt rt, SZ\rílVU(;4, I 99-5.

C)p termijn moeten de resllltaten v:ln het ott-
derzoek dienen als b:rsis voor a:lnvullende
rlormering door de overheid op het gebiecl

van fysieke belastirrg. Het is echter niet
waarschijnlijk dat er voor dc eeuwwisseling
regelgeving op het gebit'd vart (lLrwen erl

trckken zirl worden ontwikkeld.

7.3.7 Normen in voorbereiding

Bij de Europese Nornr:rlisatie Commissie
(CEN) is op dit moment een Europese norm
in voorbereiding onder tle titel 'Safety of
nrachinery: Humirn Phvsical Periormance'
(pr-EN 100-5). De nornt lrestaat uit vier de-
len en hanclelt over de \,olllcncle onderwcr-
pen:

- handnratig tillen van lasten (cleel II), op
basis van de NlOSH-rnethodc';

- Lritoefenen van kr:rchten (cleel lll);
- werkhoudingen (deel IV);
- deel I van de norm bevat clefinities en ter-

men.
Deel I en II zijn inrricldcls nrr eeu eerste rorl-
cle gelvilzigd c'n zijn cincl 1998 in trvcede

ontwerp gepubliceerd. Deel IV is in eerste

ontwerp gepr-rbliceerd. De definitieve richt-
lijr.r zal waarschijnlijk in de loop van 1999
w()rden gepubliceerd in het Publicatieblad
van tle EU.
De CEN-norm is gekoppelcl a:rn cle machi-
nerichtlijn en is met name gericht op ont-
werpers van machines. De norm biedt rn de

eerste plaats een systematiek voor risicobe-
oorcleling bil het ontwerpetr van machines.
l)atrrnaast geeft de norm aanbevolen richt-
warrden voor fysieke belasting bij bcdiening
van m:lchines gedurende een bepaalcie pe-

riode. Overigens worclt de CEN-norm niet
clwrngend voorgeschrcven als bedrijven
kunnen ilantonen op anclere wijze een gelijk-
waarclig beschermingsnive;ru te bereiketr.
Naast de CEN-norn'r rvorclt t.notrenteel ge-

werkt airn twee ISO-norrncn voor fysieke
belasting. Deze ISO-normer-r ziin brecler dan
de CF.N-norrn. De CEN-norm bliift beperkt
tot iysieke belasting ir-r verband met cle be-

diening van rnachines. De ISO-normen wil-
len meer rlgemeen dc effecten van arbeids-
onrstancligheclen op de fysieke belasting vrrn

werknemers reguleren. De onnverp-lSO-
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7.4 fysieke belasting

norn'r (ISO-DIS 1 1228) is in augustus 1998
gepuhlieeertl. De slrritingsternrijn voor com-

Ínelltaren op cle ontwerpnornt was janu:rri
1999.

7.4 Handhaving

De Arbeidsinspectie is belast met her r()e-
zicht op de naleving en in voorkornende ge-
vallen met de regelgeving op het gebied van
fysieke belasting. h-r het Arbobesh.rit staan
geen concrete nornren. C)ok kan de inspectie
zich niet birseren op een Arbo-lnfornratie-
blad of beleidsregel. Een concept-publicatie-
blad is in 1 994 ingetrokken als gevolg van
verderldheid russen de organi:aties virn
werkgevers en werknemers.
Het feit dat er nr>g geen regels over hanclma-
tig tillen zijr-r vastgesteld, betekent echter
niet dat de Arbeidsinspectie de regelgeving
op het gebied van fysieke belastir-rg niet
handhaaft. Voorlopig hanteert de Arbeicls-
rnspectie de voigende geclragsl iin:
- Situaties waarin meer dan 40 kg handrna-

tig getild wordt, mr>eten worden opgehe-
ven. Een iritzondering hierop kan worden
t()egestaan als een bedrijf beargurnen-
teercl ki1n aantonen waarom de onwense-
lijke situatie redelijkerwijs niet k:rn
worclen voorkomen. In een afsprirken-

7.5 Maatregelen

7 .5.1, Algemene maatregelen

Het werk en cle omst:lndigheden waarin
wordt gewerkt, moeten zoveel nrogelijk zijn
afgestemd op de capraciteiten van de werkne-
mer. Anclers gezegd: de belasting moer wor-
clen a:rngepast aan de belastbaarheid. Dit
gelclt voor het voorkómen van zowel over-
als onderbelasting.
Centraal staat in elk geval de optimrrlisering
van de relatie tussen mens en 'machine' (var-r

instelbare stoel tot goed afleesbaar controle-
paneel van de treinrnachinist) ten gunste van
de mens.

brief zal door de Arbeidsinspectie
ger,raagd w<>rden orr cen plan v:1n :lan-
pak, gecombineerd met een plan varl rea-
lisatie van de voorgestelde verbeteringer.r
binnen een tevoren vastgestelde termijn.
Er kan een eis worden gesteld op groncl
van art. 24 van dc Arborvet.
In situaties waar regelmatig gewichten
tussen de 25 en 40 kg getild worden, zirl
in een afspraker-rbrief gevriragd w«rrclen
om een plan van aanpak. Het bedrilf
moet hierin aangeven welke verbeterin-
gen zullen worden aangebracht en op
lvelke termijn deze - eyentueel gefaseercl

- r,ritgevoerd worden. Er kan rekening
gehouden worden met verschillcn tusserr
brzrnches.
Tilgewichten tussen 2.5 en 40 kg moeren
in ieder geval worden rangepakt wanneer
een oplossing zó voor de hancl ligt cn
tevens budgettair mogelijk is, dat het
nalaten ervan onveraÍltwoord zou zijn.

Bij n-raatregelen gericht op de werkplek valt
te denken aan het ergonomisch olltwerpell
van nieuwe werkplekker-r clan wel de aan-
passing van bestairnde rverkplekken aan de
hand van gesignaleerde knelpunter-r. Ook
zou de zwaarte van de taak kunnen worden
aangepast, bijvoorl>eeld door het invoeren
van nrechanische hulpmidclelen. Ook veran-
cleringen in de organisatie van het werk kun-
nen de fysieke belasting vermincleren, bij-
voorbeeld cloor het werk zelf in te kunnen
delen ,,Í door tairl<rotrlarie.
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7 .5.2 Specifieke maatregelen voor
tillcn

Dc oplossingen zijn in te clelen in twiralf cir-

tegonecrt. Dezc cuteqorieërr ziirr:
I. Opk>ssingen gericht op cle organisatie

van het werk: rel<ening houden tnet
plaatsen en stlpeletrl een kleinere last.

2. Bij verticaal tillen: gebruiknraketr van
ecn goeclerenlift, paternosterkirst, ratel-
trrkel, hvdraulische krik, kraan, schaar-
platfornr, hefplateau, gliibaan,
stortk oker.

.i. Bij lrorizontaal tillerr: gebruikmurkerr var.t

een overbrugging. oprijplaat, mrrgaziin-
band, hirrnronicnhaatr, rollenbarrn,
haak/rai ltransport, kogeltafel.

4. Bil tegelijkertrycl verticaal en horizontaal
tillen: gebrr,riknrakc'u van hefarrn, wcrk-
pliratsk ra:r u, bitncltrir nsportetrr, birla It-
ceersysfenren.

.5. Horizontrle verplaatsing vatr lirsten: sle-
pen, (transport)wielcn, rolplatc:rr-r, rol-
koevoel, rolsclrr:tts. krtrrrv,rgert.
steekwirgen, kreefrlift, bakker-rkar.

6. Horizontale en verticale verplaatsing
vln de last: illrtonl:rtisch gelcicle voertui-
gen (AGV), hefplrrtformwage n, stirpclairr
mer hydrauliscl-re pomp, trappen-
steekwagen, vorkheftruck.

7. Het kalrte len of clraaien van de Iirst:

wagen mct ka[rtelirtricl-rting, viltcnkante-
lrrar; tuimelirati kabelroltrarrsporteur,
clraaiplateau.

8. Nauwkeurig positioneren: robot,
vacuiimte gellegger.

9. Ondersteunen: balancers, statief, onder-
steuningsnok, kantelbare werktafel,
beeldschermdrager, neigbare materia,rl-
standaard, borststeutr, ligwagentje.

10. Optimalise rerl van het gebruik varr
handgreper-r en klemmeu: magneettrans-
porteLrr, platengrilpkler.u, horizontale
driragklauw, gesk>ten strop, vatspan-
klenr, zuignappen.

I 1. Het gebruik van draagstellen: draagbaar,
gereedschapsgordel, rugzirk.

12. Arrnpassen van de tilmethode.

Uitgebreiclere infornratie ()ver tilhulpmidde-
len staat in de publicaties S l2tl en S 128-1
vrrn de Arbeidsinspectie, zie literatuurliist.
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8 PSYCHISCHE BELASTING

.f aarlijks r:rken zo't.t .10.000 rnensen trrbeicis-

ongeschikt door psychische klachten. lrr
1996 vielen 290.000 §lAO'ers in de
diilgn()secategorie'psychische stoornisserr'
(Lisv, .l 998). Met rurnr 30o1, van alle ar-
beidsongeschikten is deze crlteÍIorie de
grootste viln de'§íAO.

Hoewel psychische klachten uitera:rrcl nict
uitsluitend cloor het werk worden veroor-
zaakt, is rlaar schatting (l(oningsveld, I 997)
de helfu van het aantal psychische klachten
te r'vijten aan het werk: te hoge werkdruk,
een slechte arbeidsinhoud of slechte arbeids-
verhoudingen (waaronder stijl van leidrng
geven,'nrobbing', discrirninatie en seksrtele
intimidatie). Uit onderzoek van het Tica, de
voorkrper van het Landelijk Institttttt voor
cle Sociale Verzekeringen, blijkt dat 30'X,
van de overspanneu werknemers hun toe-
stand wijt aan slecl.rte arbeidsverhouclingen
(met name arbeidsconflicte n), err ruim 20'l"
aan een te hoge wcrklast (Van Engers,
1995). De geschatte kosten van werkgerela-
teerde stress belopen, volgens onderzoek
van TNO Arbeid, tussen de drie r\ vier rnil-
jard per jaar.

8.1 §lerk en stress

t1.1.1 Werkdruk

In geen enkel Ë,uropees land is de ervaren
werkclruk zo hoog als in Nederlirnd. Uit ort-
clerzoek van cle Europese Sticlrting ter verbe-
tering van de leef- en arbeidsomstandighe-
den bliikt 38'lo van cle Nederlandse rverkne-
mers (biina) altijd in hoog ternpo te moeterl
werken. Het Europees gemicldelde is slechts
25"/u. Het airntal Nederlandse rverknenrers

Tabcl l. Aartal'V/AO'ers met psychische
klachten

dat klaagt over hoge werkclruk stijgt boven-
clien <rnoplrondelijk: in 1977 neldde 39"k
van de werknemers meer dan de helft van cle

werktijcl in hoog tempo te moeten werken.
In 199.1 wirs dat 56% (leefsituatie-onder-
zoek CBS). ln 1994 is cle onclerzoeksmetho-
de van het CBS gewijzigd, mirar ook in 1995
en 7996 zijn de cijfers weer gestegen. Uit cle

monitor Arheiclsomstaridigheden van het
ministerie van SZ§í blijkt dat 23"/" van de
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8.1.2 psychische belasting

werknenrers prolrlerren heeft n-ret de
werkdruk.

8.1.2 Arbeidsinhoud

Niet alleen in kwantitatieve zin l<an hct
werk de werknenrer bovcn l-ret hoofcl
groeien, maar ook in kwalitatievc zin. Sorns
stelt hct werk l-roge eisen aan dc werknenrer,
terwijl de werknerncr niet de mogelijkhedcn
heeft (scholing, ervaring, lrevoegdheden ) <>nr

aan clie eisen tegerloet te komen. \{/anneer
cle werknerne r vervolgens ook niet in strrat is
sarlen nret collegl's de gerezen problerl1elt
op te lossen, bijvor>rbeeld door functionele
contrrcten of periodick werkoverlc.g, d:rn
ontstaat stress (zie figuur l).
De relatie tussen de eisen van het werk en cle

rnogelijkheder-r om aan cle taakeisen te vol-
doen, is weergegeven in het zogeheten '.f ob
demand - job control-model' v:rn Karasek
(Karasek, l9tl9).
Uit onderzoek van Karasek en anderen
blijkt dat de risico's vooral zitten in werk dat
wordt gckenn-rerl<t cloor hoge ta:rkeise n (job
denrands) of stressoren clie r-riet wordcn ge-
contpenseerd clo<>r hoge regelnrogeli jkheclen
(job control). Deze regelmogelijkheclen zijn
nodig om te kunnen voldoen aan hoge taak-
ersen. Karasek gebruikt de in figuur 2 weer-
gegeven typologie v:1n soorten werk.
Met het Karasek-mode[ kunnen verschillen-
de sr>orten werk met elkaar worden vergele-
ken. In het algemeerr blijken vooral mcnscn
die 'high strain' werk doer-r gezondheids-
kl:rchten te hebber-r die met stress samenhan-
gen, Met name ongeschoold, mouotoon en
kortcyclisch werk, hct rverk van lagere lei-
dinggevenden en het werk v:rn kleine zelf-
stancligen i s tzrmel i j k riska rrt. Kortcycli scl-r,

filonotoon werk kent nirgenoeg geen regel-
mogelijkheder-r. Lagere leidinggevenden en
kleine zelfstandigen hebben relatief veel 'irr-
terne' regelmogelilkheden: zij hebben de
rnogelijkheid om problemen zelfstandig op
te lossen. Zij hebben echter weinig 'externe'
regelnrogelijkheden: ze hebben weir-rig te
vertellen over de voorwaarden warrronder
ze hun werl< moeten doen. Het is juisr de
conrhirtarre varr veel itrternc err weirrig exter-
ne regelmogelijkheden die hun werk nsi-
covol marrkt. Dergelijke functies bevatten
vcel stressveroorzakende kennrerken.

hoge

i,ir$.r',.li:

" lSron: Iiuropearr Forrnclltir»t tbr thc Intprovctrcnt
of l-ivrng ancl Working (ionditions, 1 997.

'r llron: CBS, l-ecfsiruarie onclcrzoek LSO (tinr
I 993) en Doorlopend lecfsituatieonderzoel< Dl,O
(vauaf 1 994 rvorrlt ecn rnricrc nrethodicl< gehrn-
tecrd, mrrar <x>k in hct nieuu,c onderzoek rvorclt clc

stijgcncle lijn onvcrdroten voorrgczet)
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rlerk en stre-ss 8.1.2

Figuur 1. Regelprobleem - Regelmogelijkheden
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8.2 psychische belasting

Uit het model van Karasek volgen twee een-
vouclige ontwerpregels voor een goede ar-
beidsinhoud.
1. Om te voorkomen dat mensen overspan-

nen worden van té hoge taakeisen, moe-
ten de werknemers voldoencle
regelmogeli j kheden hebben.

8.2 Stress en ziekte

Langdurige blootstelling aan stress kirn tot
gezonclheidsklachten leiden: psychische aan-
doenir-rgen zoals overspannenheid, angst en
depressieklachten, of psychosomatische
klachten zoals hoofdpijn en maagpijn. Bo-
vendien kar-r uitputting cloor stress de vat-
baarheid voor infectiezickten als griep en
verkoudheicl vergroten. Ook klachten aan

2. \X/erk moet leerzaam zijn, omclat anders
psychische onderbelasting (vervreern-
ding) kan optredcn. '!íerk met leermoge-
lijkheden vraagt ()m vold<>ende hoge
taakeisen.

het bewegingsapparaat (rr.rg-, schouder- en
nekklachten) kunnen door stress worden
veroorzaakt. Ten slotte hangen veel h:rrt- en
vaatziekten (hartinfarcten en verhoogdc
bloeddruk) samen rlet stress.
Schematisch ziet het stressproces er als volgt
uit:

Of hoge werkdruk of een slechte arbeidsin-
houd tot stress en uiteindelijk ziekte lerden,
hangt voor een cieel irf van het werk en voor
een deel van de manier wairr()p werknemers
zich in hun werk opstellen, hoe zij reageren
op stressoren (copinggedrag). Het gaat hier
dus in de eerste plirats om gedrags- en per-
soonskenmerken.

Dat het uiteindelijk ontstaan van klachten
samenhangt met de individuele persoon van
de werknenrer betekent echter niet dat het

_ ---l

ontstaaln van stress e[r, op ternrijn, psychi-
sche overbelasting krutcr subjectief bepaald
is. Het voorkomen van stress betekent d:rn
ook clat niet alleen gekeken mag worden
naar het'stressbestendig' rneken van de in-
dividuele werknerner. Preventie van psychi-
sche overhelirsting betekent in de eerstc
plaats dat functies zowel kwzrntitatief als
kwalitatief niet te hoge eisen mogen stellen
aan de werknemer. Dit kan voor een deel
worden ondervangen door in de wct eiscn te
stellen aan de kwaliteit van functies.

persoons- en
gedragskenmerken

8..3 §íetgeving

Stress wordt overigens niet met name ge-
noemd in de Arbeidsomstandighedenwet. In
pl:rats daarviln worclt gesproken van 'wel-

266

zijn bii de arbeid'. Deze terrn sluit aan bij de
brede gezondheidsdefinitie van de \X/ereld
Cezondheiclsorganisatie (\íHO ). Deze defi-



nitie onclerscheidt twee irspecten aan het
welzr jnsbegrip. Enerziyds moeten mensen
kunnen leren van hun werk, hct moet d:rar-
toc voldoende uitdagingen bieden (leermo-
gel i jkhcderr ). Anderzilds mogcn rttertren rtiet
overspallnen worden van hun werk (stressri-
sico's). Een welzijnsbeleid is dus gericht op
hct vergroten virn cle leermogelijkheder-r van
het werl< en het verminclere n van de stressri-
sico's.
In art. -i varn de Arbeidsonrstirncligheclenwet
is dit als volgt vert:rald:

- 'Bij de sanrenstelling en toewilzing van de
onderscheiden taken nroet rekening wor-
den gehouden met de persoonliike eigen-
schappen van de werknemer met
betrekking tot lecftijd, geslacht, lichame-
lijke en geestelijke gesteldheid, ervaring,
vakmanscl.rap en kennis v:rn de voertaal'.

- 'De arbeid rnoct, zoveel als redelijkerwijs
kan worclen gevergd, bijclragen tot c1e

vakbekwaamheicl van de werknemer'.
- 'De werkgcver dient l-rct werk van de

werknenrer zo in te richten dat de werk-
nemer volcloende nrogeli jkheden l-reefi

om zijn werk volgens eigen inzicht te ver-
richten, cont.lct met :rndere werknemers
te onderhouden, eu zich op dc hoogte te
stellen van het docl en resultaat van zijn
arbeid en cle cisen die daaraan worden
gesteld'.

Van de wcrknemers nlet mincler dan een

nridclelbare <>plciding heeft, volgens cle nro-
nitor Arbeidsomstancligheclen, ruwwcg óén

op de drie een functie die niet voldoet aan de
welzijnscriteria in de Arbowet.

Vcrder rroet, op grond van art. .i, tweede lid
van de Arbowet, stress als gevolg van
seksuele intimidatie, agressie of geweld wor-
den vo«rrkornen.
Kwrrntitatieve eisen worden nict rccht-
stree ks gesteld. De welzijnsbepalingen in de
Arbowet zryr-r vooral gcricht op de kwalita-
tieve rlimcrttie v:rt ftrrt.tics.

Hoewel de wet op het gebied van wclzrjn
geen concrete normen gecft, zijn aan de Ar-
bowet wel eisen te ontlenen op het gebied

wetgevir-rg 8.3

v:ln strcss. De aandacht voor werkstress lrin-
nen de onderneming dient integraal c»rder-
deel uit te maken van het totale onderne-
n-ringsbeleid en bovendien systematisch te
worden aangepakt. Dit betekent dat perio-
diek een risico-inventaris:rtre en -evaluatie
rnoet worden gemaal<t. Stressrisico's Íroeten
op afdelings- en functreniveiru wordcn ge-

arralyseerd en beoordeeld. Ook moet er een

plan van aanptrk worden opgesteld voor het
verminderen van die risico's.
Daarnaast kan het periodiek arbeidsgezond-
heidskundrg onderzoek, het arbeidsgezond-
heidskundig spreekuur of bedrijfsmaat-
schappelijk werk een bijdrage leveren aan
het vroegtildig onderkennen van stressreac-
ties bij werknemers.
De kwaliteit van risico-inventarisaties laat,
volgens met name de vakbonden, echter
vaak te wensen over - zeker <>p het gebied
van stress en werkdrr.rk. In het SER-advic's
over een nieuwe Arbowet, clat begin 1997 is
uitgcbracht, pleitten cle werknet.nersorg:rni-
saties clan ook voor een verplichting het on-
derwerp 'stress' op tc nemcn in de risico-in-
ventarisatie. In dat geval hebben de oncler-
ncmingsraarl érr dc Arlteidsinspectie tttecr
mogelijkhecien om sturencl op te treden bij
risico-inventarisaties waarin het onderwerp
onvoldoende aan bod kornt. Dirarnaast
pleitten de werknenrers voor een zorgplicht
ter vot>rkonring van stress.
ln het wetsvoorstel voor clc nieuwe Arbowet
'98 zijr-r deze suggesties v:rn cle vakbeweging
niet overgenonren. Sterker nog, de expliciete
term 'welzijn' is komer.r te vervallen. Overi-
gens worden de mcestc van de bovenge-
noemde welzijnscriteria wel genoenrd in cle

Mem<>rie v:rn ï>clichtinÍj, nlaar de bepaling
clat de werknemer het werk zoveel mogelijk
nairr eigen inzicht (dus autonoom) rnoet
kunnen regelen, is geschrapt. Hetzelfcle
geldt voor de bepalingen over het sociale err

functionele c()ntact met collega's en over
doel en resr,rltaat v:rn de arbeid. De nieuwe
Arbowet moet in cle loop van 1999 ir-r wer-
king treden.
Nilast de wettelijke regeling overweegt het
nrinisterie van SZ$7 om, op btrsis van de mo-
nit,r'gegevens. eerr kwarrtitatievr n()nn vo(,r

.,., 8"11i
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werkdruk r.ast tc steller.r. Nu nog hebben
ruim 1,7 nriljoen wer knemcrs te mal<en rlet
hoge tijdsdruk. In de kwantitatieve norm zal

het r-ninisterie een reductiedt>elstelling vast-
Ieggen. Op het moment van schrijven is nog
niet bekend hoe die norm eruit zal z)en.

u.4 Instrumenten voor risico-inventarisatie

\Werkstress kan, zo:rls gezegd, een aantal
oorzakerr hebben: het hoge werktempo, cle

aard van het werk en cle wr jze werarop het
werk georgirniseerd is, en de relatre met de
werkgever cn col lega's.
Voor het opsp()ren en beheersen van psy-
chisch belastende factoren in het werk is een
breed scala van instrumenten beschikbaar,
Deze kunnen in dtie groepen worclen onder-
vcrdeeld:

- op personen gerichte instrumenten,
waarmee bijvoorbeeld cle copingstijl van
rndividuele werknenrers kunnen worden
gedi rgrrostiseerd;

- op het werk gerichte instrumcnten, w:1ar-
mee risico's virn het werk irr kaart kunnen
worclen gebrncl-rt;

- factolerrirrstrtrnrenten, wa:rrnree een rrit-
eenlopend gelreel van wc'rk- en persoons-
ge bondcn risicoiactoren met elk:rar in
verbirncl worclen gebracl-rt.

Factoreninstrumenteu hebben meestal de
vorm valr wetenschappeli jk vcrantwoorcle
vragenlijster-r. Orrd:rt ze op veel beroeper.r
tocpasbaar moetcn z.íjn, z.ljn de gebruikte
items nogal globaal. Hct gebruik ervan geeft
rnee sÍal e en gr()ve indicatie van waar dc. pro-
blemen liggen. Deze indicaties vormen dan
vervolgens cle aanleiding voor het toepassen
van op het werk en/of op pers()nen gerichte
irtstrurrrerrterr. Deze instrurnenten gt'verr irr-
zicht in wat cr precies azrn de hirnd is en wat
er gediran kan worden.

8.4.1 Persoonsgerichteinstrumenten

ï>t de persoonsgerichte instrumenten beho-
ren diagnostische instrumenten wàarnlee
specifieke copingstijlen (omgaan nret stress)

en gedragir-rgen in kaart kunnen rvorclen gc-
bracht. Deze worclen l-rier niet vcrdcr beharr-
deld.

8.4.2 Werkgerichteinstrumenten

Slrccrelistischt' werkgerichrt' ilrstlu nrenten
beperken zich vooralsnog tot risico's clie

door de inhoud en organisatie van het werk
rvorden veroorzaakt. Een van de meest uit-
gewerkte instrumenten is de WEBA-mctho-
de (WElziin Bii de Arbeicl). Deze methode
bekijkt bepalirlgen ()ver cle inhoud cn orgir-
nisatie van het werk (art. 3 van de Arbowet).
De WEBA-meth<>de geeft informrrtie over:
cle functiesamenstelI ing, de regelproblernen,
c-n de regehrogelijkheden.
Met behulp van de §íEBA-methode worden
functies beoordeeld <>p de aanwezigheicl van
welzijnsrisico's. Dit gebeurt aan de hand var-r

zeven zogchcten'kw:rliteitsvragelr':

1,. ls de functie - u.tktechnisch - uolledig, dat
u,il zeggen, bestditt zc ttit ccn logisch santett-
hrtngend gehceI udn t,oorbcrcidcndc, uituoc-
rendc en ondersteutcnde tdkcn!
Een volledige functie biedt afwisseling in zo-
wel lichamelijk els gcestelijk opzicht, en

voorkomt dus eenzijclige belasting. Dit ver-
rnindert het risico varl stress. Boverrdien is
I'ret voorbereiden en ondersteunen van het
eigen werk een voorwaarde v<lor het in
stand houclen en verder ontwikkelcn van
vak- of beroepskwalificirtics. \rVanneer

werkneurers leren van hun functie, ontrvik-
kelen zij het vermogen zclfstandig hun wcrk
te rcgelen. Ook clit werkt stress verrnindc-
rend. Volledige functies vergroten zolvel de
interne regelmogelijkheden (autononrie) als
cle complexiteit ervan.

.i,. aii.,,,ii1.,,l.lrl
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2. Bet.,at de functie uoldouule orgLtniseïeildc
taken, dat u,il zeggcn iunctionele contdcten,

1t erbdie k tu er kr s t, er le g e il Ltndc r a L)( )rilt elt
uan ouerlegl
Organiserencle taken vormen een belangrij-
ke (externc) regelnrogelijkheicl om proble-
men direct op te lossen (functionele contac-
ten), of onr problemen periocliek te kunrren
bespreken orn te konren t()t strlrctLrrele op-
lossingen (wcrkoverleg).
Deze regelmogelijkheden i ert.t.tinderen het
risico v;rn strels. f)iilrnililsl vonnrrr olgani-
serende tirken een voorrvaarde voor het ont-
wikkelen varl socirral-organisatorischc ken-
nis cn vaardigheden.

3. BeuLtt de fuuctie uoldocndc zelfstandig-
ltaid. dat tuil zcgycn ,trtlonorttit tcn aattzit'rt
t,Lut tet|lpo, mctbtilc ett ur.tlgorde ud,7 u)er-
kert?
Zelfstandigherd is een belangrijke (interne)
regelnrogelijkherd orr pr<>blemen met liet
werk op te kunnc'n lossen.

1. Bet,at dc functie L,oldoende onderstcu-
ningsntogelijkheden, dat ruil zcggen nngc-
I i j k lt cd ctt t'ot )t' st't' iAl( ( t,m ttt u tt i [,t I i c. t't tt )r

on d e rl irt ge ot t de rst cutr in g e n uoor ond crl i n g
oucrlcg?
Onderstcunings- en overlegmogeli j kheden
vormen een belangrilke (externe) regelnro-
gelijkherd onr problemen «rp het werk op tc
kunnen lossen. D:lamaast leidt samenwc'r-
king tot leereffectcn, doorclat collega's el-
kirar I're [pen, elkaar iets voordoen of rnet el-
kaar overleggen.

5. Bcuat de functie een euenwicbtige uerde-
ling uan makkelijke en moeilijke takcn?
Van een functie die alleen rnaar uit moeilijke
taken bestaat, wordt dc werknemer ovcr-
spannen. Maar ook functies die alleen maar
uit makkclijke taken bestaan, leiden tot
stress irls gevolg van onderontwikkeling virn
het leeraspect.

6. Beuat de functie uoldocnrle niet-krtrtqtcli'
scbe tdkcn?

rrrrt ,i:iittr: ii.u,l

ritrrr...rt tl.]ll.;,,

instrumenten voor risico-inventarisatic 8.4.3 ;.i ,t,, ..,-
..... . -.., :11.'l

Kort-cyclische functies zijn maar zelden
lecrzaam en kunncn bovendien leiden tot
'repetitive strair-r inj urics'.

7. \Yordt er uoldoende iniormatic uerschaft
ctuer doel eil rcsultddt uan hct uterk?
Iuzicht in het cloel van het werk bieclt hou-
vast oveÍ de eisen die arn een lrepiralcle taak
worden gesteld. lnzicht in het resultrat,
feeclback, leidt ertoe dat werknemers leren
van hun werk.

Een ander werkgcricht instrunrent voor het
opsporen van werkdruk is de zogeheten
'Quick-scan werkdruk' virn de voormirlige
Industnebond FNV (nu FNV Bondgenoter-r).
De qr.rick-scan is een computerondersteunde
vragenlijst, waarbij gescoord wordt op een

,r,rrrrrl therrra's. zo,rIs plarrrring. :tut()tttatise-
ring, onderhoucl atrrparatulrr cn rnachines,
opleiding en stijl van leiclinggeven. Door het
invullen (en vervolgens invoeren) van de

vragenlijst knnnen knelpunten in de orgirnr-
siltie lvorden opgespoord. De softwarc gene-

rcert vervolgens suggt:sties v<>or verbeterin-
gen. De uitkomst van de quick-sc:rn kan de
birsis vormen voor overleg tussen werkgever
en ondernenringsraad of voor werkoverlegi
op irfdelinger-r.

11.4.3 FacÍoreninstrumenten

Tot de factoreninstrumenten behoren onder
meer de Vragenlijst arbeid en gezondheid, de
VOS-D (Vragenlijst organisaticstress), de
IIASAM (Basisvragenlijst Arnsterdam), cle

TOMO tïret'irrgsliist men\ erl orgenisatie.
en de VBBA (Vragenlijst beleving en beot>r-
deling virn de arbeid).
De VBBA is oorspronkelijk ontwikkeld
door Meijrnan en Van Veldhoven ( TNO Ar-
beid, 1994). De mcthode richt zich op de be-
leving eri beoordeLng virn de irrbeid. Ener-
zijds wordt gekeken naar psychisch belirs-
tende factoren in het werk, zoals werktem-
po, regelmogeliikheden en werkorganisatie.
Anderzijds biedt cle VBBA een rrlethode onl
de sympt<ln-ren van stress in een vroeg sta-
diun.r te onderkennen.

-"i:i- '::::-:it
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De vrirgenlijst beslaat dcrtien paginir's en be-
vat ongeveer 2.50 vragen, verdeeld over vier
modules: kenmerken van het werk, werkor-
ganisatie en relaties op het werk, arbeids-
voorwaarden, en gevolgen van psychosocia-

le belasting. De VBBA kan zowel op indivi-
dueel nivcau worden gebruikt irls op hct ni-
veaLr van afdelingen of de hele organisatic.
Zo kunncn specifiekc knelpunten binnen cle

organisatie worden opgespoord.

De VBBA is in 1995 geirdopteerd door de
Stichting Kwaliteitsbevordering Bedn j fsge-
zondheidszorg, die de mc'thode onderhoudt
en ook vragenlijsten aanlevert en verwerkt.
Daarmee wordt de VBBA gepropageerd rls
stand:rard voor werkstress-<>nderzoek door
arbodiensten. Bovendien beheert de SKB een
referentiebestand met meer dan 1 0.000 vra-
genlijsten. Op basis van cle referentiegege-
vens wordt wetenschappelij[<- en beleidson-
derzoek gedaan nairr werkstress.

De Vrager-rlijst arbeid en gezondheid is ont-
wikkeld do<>r TNO Preventie en Gezond-
heid. De vrager-rlijst is gerubriceerd naar ar-
bcidsin houd, arbeidsomstandigheclen, a r-
beidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarclerr.
De vragenli;st wordt dr>or de werknemers
zelf ingevrrld. Dit necrnt orrgevcer twintig
minuten in beslag.
De VOS-D bestaat uit 9-5 vragen, onderver-
deeld in veertien modules. Deze modules
richten zich onder meer op overbelirsting,
rolondu idelij kheid, rolconflicteu, sociale
ondersteuning door leidinggevenden en col-
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legir's, en ervaren psychiscl-rc klachter-r. Het
invullen van de vragenlijst neernt ongeveer
één r,rur in beslag.
De BASAM is ontwikkeld door de val<groep
Arbeids- en organisatic'psychologie van de
Universiteit van Amsterdam. De vragenlijst
inventariseert de tevredcnhercl nret het wcrk:
arbeidsinhoud, fysiel<e belasting, de relarie
met collega's en leidinggevenden, en cle :rr-
beidsvoorwaarclen.
De TOMO is ontwikkeld cloor TNO Tech-
nische N4enskunde, en bevat.54 vragen in
vier moclules: taakeisen (arbeidsinhoud,
taakbelasting, verantwoorcleli jkheicl ), rrr-
beidsverhoudingen (functir>nele en inforrne-
le contacten en stijl van leidinggeven), ar-
lreidsvoorwaarden (w:raronder werk- en
rusttiideu) c'n regelruimte.
Tot de instrunrenten die gericht zijn op men-
tale vernroeidheicl behoren cie BSMI (Bcoor-
clelingsschairl Mentirle Inspanning) en tle
SEB (Schaal Ervaren Belastiug). Deze rnstru-
menten worden uitgebreider behandelcl in
Meulenbelcl en Van Lingcn (1993).

I(cnmcrkcn van hct wcrk
\Verl<tcr.np<; cn wcrk hocveelheirl
Ernotionelc bclasting
Lichenreli jkc inspennir.rg
Afwisscling in hct rverk
Lccrrnogelijkhetlen
'l ea k-atrtrinorr it:

Artre id svoorwaarden
'l irek omsronzc kc rh cicl
[3cloning
Loophrrannrogcli j l<heden

Wcrkorganis:rtic en arbcidsvcrhoudingen
l{elatie rnet collcga's
[{clatie nret directe lercling
I trsprrr rrk rr oee I i j k h cclcn
OnrlLridclijkhcid over tle taak
Verrrndclinr.lcn ilr clc taak
Infornraric
(,onrnruniclrtic
(iontactnrogeli jI<heilen

Gcvolgen van psychosocialc bclasting
Plczicr in het rverk
Betrokl,rrrltci.i hi j orr.rrri:;rtit'
Í l c'rste I be h oc ftc
Pickercn
l)lirnnelt on) verl [)ilan tc vcriilrdcrcn
Slaapkwalite it
llntotionelc rcacties tijdcns hct rverk
Vernroeidheicl tiidens lrct werk



8..5 Stressbeleid

Na cle risico-inventarisatie kan een gericht
st les:ht lriJ lrirrt.'rt,t rlrei,lrorg.tttisaties wrrr-
den opgezet. De Arbowet benirdrukt het be-
l:rng van preuentie , cle aanpirk bij de brorr.
Pas w:rnneer het recluccren v:rtr risico's vln-
wege technische, financièle «rf andere recle-
nen niet mogelijk rs, dient cle aandacht zich
te richten op cle wijze w:larop mensen met
clie risico's kunnen omg?1an. Op cleze rvijze
k:rn worden hcwcrkstciligd dat rnensen, olr-
clanks dc ir:rnwezigheid van stressrisico's,
toch niet overspilnnen worden v:rn hun
rverk.
Een begeleidings- cn tcrr-rgkeerbeleid kan er-
vo()r zorgen clat werknerners die toch over-
spannen zijn geworden (of dreigen te wor-
den) zo snel mogelilk wceÍ ailn l-ret werk
kunnen.

In het begeleidings- cn terr.rgkeerbeleid valt
eenzclfde onclerscheicl te maken. Zo'n beleid
k:rn op het werk gericht ziln en zal clan be-
staan uit het iranbieclen van aangepast werk.
Dat kan ander werk betekenen, ma:rr <>ol<

aanpassingen virn de biran zelf. Het beleicl
krrn ook gericht zijn op de menscn clie ovcr-
spannen zijn geworclen vrn hut.r werk. In ciat
geval zijn írf trainingen in het hanteren v:rn
stress noclig, óf trainingen die mensen in
staat stellen aclequaat onr te gaan met de ri-
sico's van hLrn werk.

8.5.1 Werkstressprcventie

Een preventief stressbeleid is prirnair gericht
op de aard en de risic<l's van het werk en cle

wijze waarcp het werk georganiseercl is.

Door midtlel varr rle ri:ico rnr enterrr;rlc
kan worden vastgesteld welk so<>rt werk tot
stress leidt en wat de oorz:rkcn zijn. Daar-
naast kan aandircht rvorden besteed aan cle

arbeiclsverhoudingen ( sti; I van leidinggever-r,
discrin-rini-rtie, mobbing). Ten slottc rroet re-
kening worden gehotrdcn met ;rersoonlijke
omstirncligheden, zoals zorgtaken in het gc-

zin. l)it la:rtste stir:rt ook expliciet in de Ar-

stressbeleid 8.-5.2

bcidstildenwet (zie hoofrlstuk [-] van dit
jrarbock).
Een preventief stressbeleid richt zich dus op
het zoveel rnogelijk ve rmijden virn stressrisi-
co's in de functie, in de organisatie van het
werk en in de rverkverl'roudingen. Ook een

goed personeelsbeleid k,rn een bclangrijke
bijclrage leveren aan het voorkótren vatt
stress.

Maatregelen kunnen ook gericht zijn op cle

rrensen die kennelijk stressvol werk uitvoe-
ren. Deze personen lopen risico's <if omclat
het werk onvermijdbare risico's bevat, <if

onrdirt ze niet met de risico's kunnen om-
gaan. Dit kan komen omclat ze de risico's
nict inzien, of omclat hun persoonlijkheid
een juiste ()mgaÍrg met stress in cle weg staat.
ln het eerste geval moeten mensen worden
getrilincl in een juiste omgang met die risi-
co's. In het tweede gevirl moet worden geke-
ken of de persoon wel bij de functie past (en

omgekeerd). Ook kan het betekenen dat
stressgevoelige pers()nen worden begeleid of
zonodig theragreutischc stressnranaÍjement-
trainingen wordcn aangeboden. Onrdat clit
soort perso()nsgerichte trainingen ook bij
een begeleidings- en terugkeerbeleid horen,
sta:1n ze in cle volgende paragra:rf.

U.5.2 Begeleiding en terugkeer

Voor een actievc s«rciaal-mediscl-re lregelei-
cling van werknc'mers die overspannen drei-
gen te worden of het al zijn, sttrirt een scala
van nleatregelen ter beschikking. In de eer-
ste pl:rats training in en bcgeleicling bij de
onrgang met de aan het werk verbonden ri-
sico's, zoals het [eren omgilan met lastige of
agressieve klirnten. In cle tweede pla:rts kan
training en begeleiding nodig zijn wrrnneer
wc'rknemers niet of niet meer beschikken
over de voor het werk vereiste kennis en
vaarcligheden. Het werk is dirn langzaam
v:rn karakter veranderd, terwijl in het bil- en

,.r. .f'
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8.5.2 psychische belursting

nirscholingsbeleid met deze veranderingen
gccn rekening is g,ehtrutlen.
In sommige gevallen is begeleiding gericht
op het individtr nodig. Dit kan bijvoorbeeld
door diverse vornrcn van stressnranaÍ{en1ent.
Daartoc behorcn oncler meer:

- cognitieve rechrtrekert, walrirt rnt'ns.'n
geleerd wordt anders tegen hun werk en
zrchzelf aan te kijken;

- training in tijdn-ranagemer-rt;

- ()ntspinningsoefeningerr, waarirr rrrerrselr
geleerd wordt hun spieren te ontspannen;

- concentratietechnieken zoa[s meditatie
en biofeedback;

- trainir-rg in gezondl-reiclsgedrag.

In situaties wirarin de psychische (over)be-
lasting mede szrmenhangt met de persoonlij-
ke omstandigheden, kan begeleicling vanuit
bedri j fsm :'ratscha ppeli j t< werk ef fectief zi j n.
C)ok instrumenten zoals kinderopvrrng of
'rnanaged c:lre' kunnen een bijdrage leveren
a:rn verminclering van de psychosociale be-
la sti ng.

Ten slotte kan een sneile tertrgkeer worden
bevorderd door het aanbieden van aange-
past werk. Irr eerste instantie moet worden
gekeken of de werknenler, met de nodige
aanpassingeu, het oude werk nog lankan. Is
dat niet het gev:rl, clan z:rl anclersoortig werk
m()eten worden aangeboden. Is dat binnen
de organisirtie niet aanwezig dan kan z<r

iemand via een outpl:rcement-procedure
worden begeleid.
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9 KANTOORERGONOMIE '. '' .' 
'

De bclalgrijksrc oorzaken van ziel<tever- ln het Arbobesluit zijn bcp,-rlir-rgerr over kan- 'r 'l'li ::ir'

zuim err arlx'idsongeschikrheid ziln psychi- toorergonotnic opgen()men in hrroftlsrtrk

sche a,rndoenir.,g.,i.,, rr"n.1o"nitrgett-van het en in mttrdere m:1te in hoofclstuk (r. ln de

houdings- en belwegingsapperaitt. Kirntoor- risico-inveutarisittie etr -evaluiltie m()et sPc-

*..k r<ï,.l.lr I',iero1-,geeir,-,iiz.>n.lering. Do.,. ciale irandaclrt wortletr besteecl a,rn de geva- "1 ": ,

een ergononrisch veiantw,,ord ontrverp van ren voor het gezichtsvcrrtlogen ett die van de I :1:,l r':i. r

.1e weikplek zal de lichemelijke en rn vecl ge- fysieke en psychische beiasting als gevolg ' :. ;'r'' I

vallen ook de psycl-rische belasting kunnerr van werken:lan eert lreeldscherrl-r. Het arti- ',:lr"'::..l

verminderetr. 
' 

kel is, v<lorz<lver relevatrt, ook v,ttt t()L-pà\-

srrrg oP thuiswerkers.

,t ''1, 'l

e.t Algemene kantoorergonomie
.,' .....t'.'..

g.1.1 Meubilair cle armsteunen meer airndacht' llreeJre

Bij cre armetingen van hct n,eubitair clie irr i]:',t'*ÏlJiï1,11r..1l:''lt(;ïfi;;'::ïÏ: 
t 

, 

:
dit hoofdstuk gcr-roemd worden is uitgegaan trelangrilk. Een gehcel vlak en groot ..,, :,:t,,,,,ttt.

v:rn cle grootte van negentrg procerlt v;r de sreunvlak (ten minste l5 x 6 cttt)tlar iets

bevolkiirg. Werknemeis dic (zorrder schoe- rla2lr vorcn oploopt is wenselijk; ..r: ,:; irir:

nen) klciner zijn dan 1,.56 m of groter dirn - een veilige en stabiele constructic, cvcn-

l,8tl rn, hebben recht ()p ecn aaltgepaste tueel een kirntelmechanisme. De vot,r-
werkplek. kettr verdictlt eetl mechanisnle w,r;lrbij .le

hoek tussert rttgleuning en zitting geliik ,, ,,,., ,.'

Stoclen bliift. Het mechanisme nroct r-rit te scha- .' i.,q. ,

Kantoorstoelen nroeten voldoetr aan cie kelerr of vast te zetten ziin' .. ,

norrn NEN l8l2 en van type HAV of HRAV
ztjn. Er ziin veel nieuwe techrlische snufjes in de

Dat betekent: stoelen irlgebouwd die nog n:ruweliiks wer-

- een in hoogte verstelbare zirting, r.r.rir.ri- den toegepast toen de norm in l9Íi4 werd

rna,rl tussen 4l en -53 cm gemeten in het o;rgesteld. Vrorbeclden zijn cle schr,rifzittin-

rr-riclden van de zitting in belaste toestand; gen, de in hoogte verstelbirre lLrmstelln' lan-

de zitting zelf is ten minste 44 cnr die p en ge re Ílasvcren etr de - nog steeds orrvoldoetr-

40 crn breed; de onclerzochte - synchrotnechanismen cn

- de zitdiepte van rugletrning tot dc voor- 'bewegend zittcn'-conceptcn.
zijcle varide zittir-rg is instelbaar nrinimaal Ook in de taken etr hulpmiddelen is vcel ver-

tussen 40 en 44 cn-rl irndcrd: beeldschermwerkers komen tnirtde r

- eeu rugleuning, die ten n'tinste 37 ctr van hun plaats omdrrt alle taken vanirf de

hoog ii, en voorzien is virn een lcnde- eigerr conrputer kuntren worulen uitgevoercl:

steunvlak van 22 cm hoog met een verti- firren, archiveren, telefoonboek, e-mail, irt-
cale bolling rret eGn straal die ligt tussen ternet. 1i7:rarschiinliik is vijf minr-rten per

de 2.5 er-r 3b cml half utrr becldschermwerk nodig om de be-

- korte armstelrnen (ten nrinstc 20 cm wegingslrmoede te doorhrekett. Een tweecle

afstand van vo<>rzijde a[[rsteLln tot v()or- veranclering is de opmars vart cle tnltis. Han-
zijde zitting), die in hoogtc verstelbaar clen, polsen, armen en nek/schouclers heb-

ziin trssen20 en 27 cm boven de stoelzit- l)en meer te liiclen. Stoelen zouclen eeu bete re

ting. tsij gebrurk van ecn rnuis verclieneu armondersteuning moeten krijgerr. Het 'tra-
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9.1.2 kantoorergonomie

tural keyboard' tcn slotte zr>rgt voor een be-
tere hancl-polsstand.

iii..:r,alf,,:i.lii,, \X/ettsett

1,.,;,;1.t,, - de hoogst ir-r te stellen stancl van cle stoel

i:trrr,.tii:.,r:tr hedraagt -52 cr-n gemeten in het midclen
i1,.r,:ir-,,urr (.54 cm aan de voorkant);
,í,,,:.:ttt,..,;t - geen sterke lfronclingen of opstaande
ti,.,,lrt'],,r,,!tt,, ranclenwaardoorsteunverdwijnt;
;.,r,.:r,,r,,i - breedte-instelling van de lrmsteun (39
:t,,,,,.:..r.,,.11':,. tOt54Cm);
.;. :u.',::l - een vlak en groot (1.5 x 6 cm) steunvlak
..:a :,. ':, virn de armsteun dat naar voÍen iets

.t;,' ,,:,. ..ll schuin oploopt;
'rt,,.tt,,,i - het kantellnechanisme kan worden uitge-
,.ii ,,,. ,,:t schakeltl. De afschuifkracht op het zrt-'::. 

;. ,,: vlak blijft oncler 5'lu van het

..,,,1, ,-..'.,..,,: lichaamsgewicht. De hoek russerr rugleu-
.1;, .tl ; ning en zitting blijft dan russen cle 90 en

' .1;' ;'"t' 9'5 graden;
'.:.. 

,tl... ,i - een naar voren hellende zitting wordt
i.f'..1: . afgeraden.

, ,,,::::l:: Tafels

:'.,:. 
t:, ' Kantoonverktafels rnoeten voldoen aan de

':,'r'r':."r::il' volgendeNllN244g nomrerl:

;-.':',..,:' 
' - irfmetingen van nrinimiral 120 cm breed

g err 60 cm diepl
- insrelhrrrc h()ogte, bij voorkeur tussen cie

r.2 en ll2 em;
- werktafels nret een vaste hoogte kunnen

alleen gebruikt worden gedurer-rde korte
tijd en/of wanneer de hoogte is afgestelcl
op taak en lengte van dc- gebruiker. Te
hoge tafels kunnen nret een voeteÍrsteun
passencl gemaakt worden voor een inclivi-
dr-rele gebruiker. De hoogte voor werkta-
fels met een vaste hoogte is ongeveer 7.5

cn1;

- dikte van het bovenblad inclusiei draag-
constructie aan de voorzijde van maxi-
maal 5 cm;

- een vrije beenruimte n'ret een diepte van
n'rininraal 65 cm en een vrije ruimte voor
de voeten van minimaal [30 cm;

- geheel vlak bovenblad, licht getint, rnaar
lriet glanzend of spregelend.

De hoogte van de kantoorwerktafcl heeft
een aar-rzier-rlijke invloed op cle werkhou-
ding. Bij een lage werkvlakhoogre moer de
gebrr.riker cle ogen clichtcrbij het werk bren-
gen, wat een gebogen werkhor-rding ople-
vert. Voor schrijfwerk worclt irlgen.reen het
criterium gehanteerd dat de werkbladhoog-
te zich ongeveer vier tot zes cm boven de el-
lebooghoogte m()et bevindell. Het rverkvli-rk
moet, gelet op de verschillen in licheanrsaf-
metingen van de gebruiker, in hoogte in- of
verstelbaar zijn. Zeker bij gebruik van cen in
hoogte verstelbare stoel is het gewenst het
bureau in hoogte te kunnen verstellen.

Acccssoires
Voor een aar-rtalgebrr-rikers v:rn cle werkplek,
nlet narlle mensen die schoetren met een ho-
gc hak dragen en filensen met korte onder-
benen, is een voetensteun gewenst. De eisen
hiervo<>r zijn:
- oppervlakte onÍaeveer 4.5 crn breed en 3.5

cm cliep;

- voorzijde m:rximzral .5 nrm hoog;
- hoogte vanaf voorzijde oplopend tot

minirnaal l I cm.
'W:rnneer 

nret docnmenten wordt gewerkt
kan nren het beste een documenthouder ge-
bruiken. Hiermee kan het te lezen document
enigszins rechtop worderr geplaatst, zodar
het hoofd bij het lezen niet l-roeft re worden
gebogen.

De eisen voor de houder zi.jn (volgens NPR
rBr3):
- de clocunrenthoucler moet vrij (los) op het

werkvlak kunnen worclen arngebracht;
- de helling moet tussen de 2-5 en 7.5 graden

van het horizot-rt:rle vlak iugesteld zijn, en
l.ri voorkcul vcrstelherrr ziju.

9.1.2 Ruimte

NEN 1U24 en Arbo-lnformatieblad 7 'Kan-
toren', geven nornten vr>or het vloeroppcr-
vlak van kantoorwerl<plekken. Voor cen ba-
sis-kantoorwerkplek rr-roet cen vloeroppcr-
vlak varr 8 mt beschrkbaar zijn. Een basis-
beelclscherrr-rwerkplek bestirat uit een werk-
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algemene kantoorergonomie 9.1.3

Figwur 1. tJitgangspunten uoor een goede werkopstelling voor ad.mirxistïíttieue en software-

"it*ikk"h"gtl"iriint; 
*anrnnr uoarnameliik naar het beeldscherm en/of document Luoïdt

gekeken (btind typen): a = 6 - 9" wdnneer ook ueel naar het toetsenbord wordt gekeken:

a= 25 t 10"

Qt.T 
"rn

instelbaar
41 -51 cm

tafel, een kantoorstoel, een staande kast een

beeldschermopstelling.
De vereiste aanpassing van het minimale
kantooroppervlak is als volgt:

- toe8ang tot het kantoorvertrek + I m';
- ext;a staande kast + 1 m';
- overlegvoorziening voor maximaal 2 per-

sonen + 2 m';
- overlegvoorziening voor maximaal 4 per-

sonen + 4 m';
- overlegvoorziening voor maximaal 6 per-

sonen + 9 m'.

Een minimale beeldschermwerkplek is dus
8 m'groot. Gemiddeld wordt per kantoor-
werknemer zo'n2tot 15 m'gehuurd' Dat is
inclusief de ruimte die nodig is voor gangen,
toiletten, vergaderkamers, pantry's, kopieer-
ruimtes en archieven. Dit geheel wordt het
bruto vloeroppervlak genoemd.

beeld-
scherm

min. 80 cm

9.1.3 Verlichting

Slechte kunstverlichting kan aanleiding ge-

ven tot hinder, oogvermoeidheid en hoofd-
pijn. Het gaat daarbij niet alleen om vol-
doende feitelijke verlichting, maar ook om
contrasten, glans en verblinding door arma-
tuur en ramen. Vooral door toename van
langdurig beeldschermgebruik spelen deze

aspecten een steeds belangrijker rol.
Het beste kan een sysreem van zonwering
worden gekozen waarbi] de warmte buiten
blijft en het uitzicht bliift gewaarborgd. Al-
leen buitenzonwering (schermen, markie-
zen) voldoet aan deze eisen. Verticale, matte
en niet doorschijnende [arnellen ziin vaak
een redelijke tweede keuze.
Voor de keuze van de ruiten verdient het
aanbeveling te kiezen voor glassoorten
waarbij de buitenwereld er niet al te somber

: .. .í4

document-
houder

t
instelbaar
62-82 cm

Ivàst t
7a- 76cm 

I
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9.2 kantoorergonomie

uitziet. Dat komt neer op gecoat glas in
plaats virr.r gefinr glas. Dit lr.rag nooit worden
toegepast zonder anderc vorm van zonwe-
ring.

Beeldschermergonomie

Het gebruik v:rn beeldschernrapparatuur in
kantoren kan tot sericuze gczondl-reids-
klachten leider-r. Deze klachten zijn voor ecn
bclangrijk deel oncler re brengien <>nder de
noemer 'Repctitive Srrain Injurics' (RSI) of-
rvel ch«»rische klachten door kort-cyclisch
werk, cen verzarnelntam voor arbeidsziek-
ten clie wrtrden veroclrzilakt door voortdu-
rende herhaIingen viln dezelfde hanclel ingen.
Opvallend is her roenernend aantrl beeld-
schernrrverkers met cleze klachten. Veertig
tot vijftig procent van cle beeldschennwer-
kers heeti in lichte of ernstige matc vaak (ten
minste eerrmaal per wccl<) klachten over pijn
aan spiererr err gewriclrterr.
Naar dc huidige opv:lrtingen ontstaar RSI
als gevolg viln een verkccrde houding (mo-
gclijk door niet crgonorrrisch verantwoorcl
meubilair), te weinig pauzes (of afwisseling)
in het type- of r.nuiswerk e rr/of een re grote
psychische lvcrkbclastir-rg.
Veel andere klachten die bij heeldschernr-
rverkers voorkr>rnen (hoofclpi jn, oogklach-
ten, vermoeidhcid en nervcuze klachten)
worden ook gemeld door kantoormensen
die niet met beelc'lschermen werken. De
klachten hangen vaak samen met cen cornbi-
natie virn hoge werkdruk, slechte werksfeer,
nr()notoon werk en te lange tijcl achtereen
naar het scherm moeren kijken. On'r al deze
klachten te voorkomen moer bij het werken
met beeldschermen in ieder gevirl met dc vol-
gende aspecten rekening worden gehouder-r.

9.2.1 Werktijden

Uit ergorron'risch oogpunt is het niet verant-
woord om op een werkdag van acht uur of
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Vrt>r algemene informatie over verlichting
op het ."verk, zie ook hoofdstuk l: Fysische
factoren.
Zie vercler bij paragraaf 9.2.4 y<tor specifie-
ke aanvullingen voor het werken nrer beeld-
scherrnc'n.

langer geclurende meer clan vijf à zes uur ar
beid aan een beeldschernr te verrichten.
Daarnatrst rlag er niet rtrcer dan twee uur
irchtereenvolgend aan ecn beeldscherrr ge-
werkt worclen. Het werk ntoet bij voorkeur
worden afgewisseld mct irnder soort werk
dat andere IichLrmelijke en nrenrale ir.rspirn-
nirrgen vereist. Eventueel kan de arbeicl na
twee uur ook orrderbroken worden door een

I)irurc van terr rrrirr:te tierr n'tirrtrrerr.
Uitgangspunt is clrt deze pauzes gerekencl
worden tot de erberdstijd. Van inrensieve ar-
lreid aan een beeldscherm is sprake wanneer
de taak van de werknemer allccn uit com-
rnnnicatie met het beeldschernr bcstaat (gie-

gevens invoeren en/of aflezen).

9.2.2 Werkopstelling

Het t<>c'tsenbord, het docr-rmenr en het beeld-
scherr.n rnoeren zich <>p ongeveer gelijke
kijkafstand bevinden. Her beeldschernr
moet, aihankelijk van cle grootte van de re-
kens, op ecn kijkafstancl van.50 cnr kunnen
worden opgesteld en de gebruiker nrt>et de
kijkaÍstancl nirar behoeire kunnen wilzigen.
Het is vereist clat het lreelclscherm recl.rt voor
cle gebrr.riker is opgestclcl, om langdurig wer-
ken met gedraaid hoofd te voorkomerr.

9.2.3 Werkhouding

Htxtfd en ogut
Het hoofd m<>et zoveel mogelijk rechtop
kunnen worden gehouden tijtlens het werk.
Klacl-rten over nek- en schoudcrspieren be-
horen tot de meest voorkomcncle klachten
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bij beclclschermwerkers. Bii l-ret rverkert mct
documcnten is cen docttntettthctucler vereist
(zie ook 9. [. ] ondel irccessoircs).

Schoudcrs cn driltctt
De irrr.nen moeterl zo vccl ntogellik vril af-
h,rngen lartgs cle scltotrclers. De oncleritrnl
nroet worden ottclc'rstctttrtl cloor tle arttl- tlf
cllelroogsteun vitn de kittrtoorstoel oÍ tlc
wcrkr:r it'1. Te icl r rr .t:t rirt ct'tt ttil tltrt ri ttg voor
cle romp is gcmaekt zorgett ttok votlr eett bc-
tere armondersteutring. Bovendien zijrt er
speciirle hulpmidclelen voor cen goede ar-
r.nonde rsteuning. Meer inforr.natie ovcr hulp-
nridclclen is te krijgen bii de RSl-Patiënten-
veren iging ( zie :rdressenlrist, hoofdstuk i 6 ).

Polsen en handert
De handen moeten zoveel n-rogelijk horizon-
taal en in het verlengde van de onderarmen
liggen. Drt betekent dat het toetsenbord en

de mLri' zo Jun mogeliik mueten ziin.

Benen en Ltoeten

De voeten moeten plelt op de vloer geplaatst
kunnen worden. De bovenbetten ntogen
daarbij niet op cle rirnd van cle stoel r.vorden

afgeklemd. Als cle tafel of stoel niet laag ge-

noeg ingesteld krrn rvorclen, nr()et een v()c-

tensteun worden gcbruikt (zie ook 9.1.1 on-
cler accessoires).

L).2.4 Helderheid, contrast cn
spiegeling

De schcrpte van tlc tckens (oÍ bii clonkerc te-
kerrs op een lichtc achtergrorrd, de scherpte
virn cle achtergrond) rroet zelf kunnert wor-
den ingesteld. Te hoge luminanties leiden tot
het 'r-ritvloeien' van lichte tekens. Het beeld

wordt onscherp. Ook kan het beeld bij hoge
lumrnanties hinderliike flikkeringen te zien
geven.
Beeldschermwerkplekken kunnen niet wille-
keurig dicht bij vensters geplaatst worden
omdat de beeldschermen niet goed leesbaar
zijn - spiegelingshinder, contrastverlies - bii
een overdaad aan daglicht en eventueel zon-
licht.

beeldschermergonomie 9.2.-5

Tegen spiegelingshinder op het scherm kun-
nen cle volgende maatregelerr worden gcntl-
Inen:

- verlagen van cle lumitr:rtrtie virtr hcldere
objecten rn cle werkruinrte. Rilntett, ()naf-

geschenncle T[--buizen, sot.ttmige vell ich-
tingsarnrrtureu, lichte wartclen, lichte
l<lccling en clergelijke zoÍgen voor zeer

hoge luminanties die trii wcinig spiegeling
virn het schernr t«rch nog eirnzienlijke
s1-ricgel rngsh incler kttntrctr geven;

- voorover kantelerr van het beeldschernt.
Als l'rct trpparaat zelf nict kantelbrr:lr is

kan het op eerr l<antelplate:ru worden
geplaatst;

- verlagen van de spiegelende reflectiefac-
tor door mattering of ontspiegeling van
het scherm. Door toepassing van ecn (1/4
tambda) coating op het schermoppervlak
kar.r de spiegelende reflectie behoorliik
worden teruggebracht. Een dergelijke
coating moet vooraf door de fabrikant
worden aangebracht. Door het p[aatsen
van filters of rasters op de werkplek zelf
vermindert de spiegeling ook. Nadeel van
deze filters of rasters is dat de teken-
scherpte afneemt. In dit geval is een filter
van dul-rbelgecoat glas arn te bevelen,
omdat hier hct genoemde nadeel het
minst optrceclt.

9.2.5 Eisen voor oog cn bril

Als dc'resultltcn viln c'en orrclerzock ttairr
()gcn en gczichtsverntogcu clit vcrciscn,
wordt de werkncnrer in clc gelegenheid ge-

stelcl cen cliepgaander ondcrzoek te onder-
ga:rn. Hct eerste ondcrzoek nroct lvorclen
uitgevoerd door een gecertlficcercle arbo-
drenst, het tweede ouclerzoek kan lvordcn
uitbesteed, maar moet ir-r opdracht en onder
verantwoordelijkheid van die dienst worderr
uitgevoerd. Zonodig, moeten aan de betrok-
ken werknemer speciale middelen worden
verstrekt.
Uit TNO-onderzoek bliikt dat 377o van de

beeldschermwerkers vaak (ten minste één

maal per week) klachten heeft over oogver-
moeidheid. Wanneer men viif uur per dag

9
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9.2.6 ka[rtoorergonomie

beeldschermwerk vcrricht, stijgen de klach-
ten aanzienlijk.

l)e volgende oorzaken worclen vairk ge-
noerrcl:

- slechte eigenschappen van het sclrerm
( spiegcling, leesbirarl-reid );

- sleclrt leesbare handgeschreven dr>cu-
nten tenl

- lirnge tijdsduur v:rn het werk;
- niet aangepaste verlichtingsomstandighe-

den in cle werkruimte (gc'en goede zonwe-
ri ng, gc.en a:rngep:rste verl ichting) ;

- een onvoldoencle aangepaste bril.

9.2.6 Toetsenborden

Ergonomen lrebben veelvuldig gewezen op
de onnatuurlijke stantl v:rn de harrden bij de
bediening van het toetsenbord. De hand
rnaakt in het l-rorizont:rle vlak een hoek met
de onderarm. Vror de pols kan clit bij lang-
.lurig cn veelvuldig tyl'en stcrk helasrend
zijn. Dezc ongunsrige houding van de polsen
wordt genoe md als oorzaak van het 'C:rrpai
Tunnel Synclrome'. Inmiddels zijn verschil-
lende afwijkende rnodellen toersenbordcn in
de handel r,vaarbij de stand van de handen
:rndcrs is. Ecn van deze nrodellen is l-ret ger
splitste toetsenbord. Hierbij is de stand van
de polsen natuurli;ker clan bij een recht
borcl. Nadeel is dat de elleboogstand rninder
goecl is.

9.2.7 Muis

Door langdurig werken met de nruis kunnen
er bij de gebruiker gezondheidsklachten aan
de nek, schouders en polsen ontstailn. Arrn-
bevelingen voor een goecle muisbediening
7,tlt1:

- de mrrrr worrlt vlntrir de ann cn rriet vrrn-
uit de pols heLlientlr

* cle muis Irgt voor in de hancl;
- cle :rrm clie de rr-ruis bedient. k:ln worden

onclersteuncl door de tafel, cen polssteun
(voor mensen met kleine handen) of een
el[eboogsteun van een kantoorstoel;
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- er k:rn software worden gebruikt rvairr-
door de muiscursor naar cle lneest Iogi-
sche plaats springt.

Enkele iranbevelingen v<lor ecn soede
rnuis(instelling) zijn:
- de muis moet dllnner dan 4 cm zijn en

milg geen scherpe hoekcn hebben;
- de rnuis is bijna syrnmetrisch en zolvel

links- als recl-rtshandig te gebruiken;
- het dubbelklikken is nier te sncl ingesteld

of kan nret een clercle rluisknop gebeu,
reni

- de muisknoppen zijn niet te licht inge-
steld, zodat de vingers op de knoppen
kunnen rusten.

9.2.8 Software

In Europese en Nederlandse normen (NEN
3002 en ISO-DP 9241-10 t/rn L)247- l9) is
vrstgelegd dirt de software gebruikersvrien-
delijk nroet zijn. Dit betekcnt onde r meer
dirt:
- dc programmatullr de gebruiker onder-

strunt brj een elfectreve en eflicriirrte rrit.
voering van de taak;

- elke dialoogstap orrmidclellijk begrijpe-
lijk is;

- de gebruiker de rnteractie Ínet de pro-
gf:lmrnatuur op elk rnornent onder con-
trole moet hebben: de prograr.nmatuur
dictecrt niet de vorm en het tempo van
interactie, r'naar de gebruiker;

- cle prt>grammatuur moet aansluiten bij cle

verwachtingen - bijvoorbeeld ten
opzichte van gebruik irnclere software -
er-r natr-rurli jke reacties van de gebruiker;

- fouten gemakkelilk hersteld kunnen wor-
den r

- het mogelijk is on cle progremmaruur
aan te passen aan de wensen virn de incli-
viducle gc'bruiker;

- de prograrnnratuur de gebruiker hulp-
middelcn moet verschaffen erl moeten
kunnen begeleiderr tijder-rs het lcerproces;

- de presentatie v:rn de informatie, nret
name bij zoektaken, logiscl'r rr-roet zijn.
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1O ARBEIDSPLAATSEN

L-en slecht ingerichte werkplek is cett gcvairr
voor de veilighcid en gezondlreitl virtl werl<-
nenrers. Van dc otrgeveer (r0.000 geregi-
strceÍde arbciclsotrgcvallen is cert groot dcel

terug te voeren op slecht bcveiligde hoogue-
Iegen werkplekken (zoals steigers) eu op
gladcie of oneffen vloercn. Ook lilr'vaai, ecn

slecht klirnirat of dc :ranwczigheid van scha-

delijke stoffen hirrgt vaak satttett met tle wij-
ze wirarop een wcrkplek is olltworpell of in-
gericht. Art. .1, lid a, vitn cle Arbowet stelt
daaronr dat de rverl<gever, tertzii dit rcdelii-
kenvijs r.rict k:rn wordcn gevergci, cle rr-
beidsplaatsen zodanig moet inrichtett dat
clirarvan geen nacleligc invlocd tritg2l:1t oP dc

vcilrgheid cn gezonclhe id v:rtt clc wcrkneme r.

In de rrieuwe Arbrtrvet 9u blijft deze eis on-
verkort gehanclha;rfd.
De irrllrregelgeving over de innchting virrt

erbeidsplaatserr is te vinder.r in hoofclstLrk .l

'r,an het Arbobesluit. l)airru:r:rst stelt het
Ilouwbesluit bouwkur-rdige cisen en inrich-
tingseisen arn gebouwetr. I)e hoofclliinen

ro.r Hoofdlijnen van de

I 0. 1. I Arbobesluit

Het Arbobesluit verstairt oncler een albeids-
plrrats: iedcre plaats dic bestemcl is als loca-
tie voor werkplekken iu gebourven, op ter-
reinen en pl:ratsen cltrarbuitert waar de rvcrk-
nemer t()egeng heeft, rnclusief de gebruikte
vervoerrnicldelen. De beprlingert uit het Ar-
bobeshrit zijn, enkele uitzonderingen daar-
gelaten (zie Ltrt.3.42 van het besluit), dus
ook van toepirssing op vissersverartuigen, de

vervoers-, bouw- eu landbouwsector'.
Het besltrit legt de werkgevcr :rlgemcne ver-
plichtingen op voor het ontwerp van ar-
beidsplaatsen, cle bouw, de uitrusting, het
gebruik en onderhoucl, alsnrecle de c<>ntrole

hierop.
Het hoofdstr,r k'In ricl-rti n g a rbeidsplrtatser-r',
van het Arbobesluit bcvat oncler meer bepa-
lingen over:

van bcide bcsIuiten over de inrichttng van .r::r.,:

arheiclsplaatsen stiran it.t paragraarf 10. l, hoe i:ri ..1

dc besluiten zich ten opzichte van elkairr vcr- ,r,,,. ,,.

houde n in paragraaf 10.2. Vervolgerts wordt .,.. .,
voor L'en beperkt aatrtirl thenrl's de nornt- ,,i' ,.,

stclling nader uitgewerkt in parirgraaf 10.3. :t- .1'

Nrrast wetteliike voorschriftetr ziin er echter .. ,.;;.

ook hetlli jíse.,rnonrisclte ntotier ett ottt
wt rkpll'kkcrr te opriltt;rliscrt'rr. l.en eocd in-
ge richte werkplek clraagt lrij tot celt bcter ge- 'r, ;:ri1.,r

stroomlijnde productic (door bctere logis- ' ''.,:":

trck), nrir-rder fouten bij het werk (bijvoor- 
.,,r;.,:,.

lrcel.l,l,ror ern So('(le velliclrtirrgt. ecrt eííee-
tievele taakuitvoering (biy een ergt>nonriscl: 

,.,,

ontu,'orpen werkplck) en gelttotivcerd pers()- 
..,t,'

neel.
Door al in de ontwerpfase rekcning te hou- fi;

clen mct beicle beslr.riten en cloor cle irrrich- 
"irting togi:tiek elr erg()rlorni\eh tc optimillisc-

ren, zijn aanpassingen etr verbortwittgett tc :i1,

vo<>rkomen. In paragraaf I0.4 worclt cen ,,i::

stappcnpl:1n gepresenteerd voor het ontwer- ,ii

Ire:r err lterirtriclrtcn v.rn arlreid.Pla:ttrert.

besluiten

strbilitert en stevighcid;
elektrische instal latics;
elektrotr'chnischc wcrkzairmheclen en

bcdien irtgrw.'rk z,ta trthcdertl
vluchtwegen ct-t t.tooduitg:rngen;
veilig gebruik v:ur vluchtwegen en nood-
uitgangen;
brandmelcling en branclbestri jding;
n oo d ve rli c hti ng;
vloeren, nruren, plafonds van arbeids-
plaatsen;
rirnren cn l.ovenliclttv0orzicttittgelt vrln

cle ruin'rten;
cleuren, beweegbare hekl<en ett andere
cloorgangen;
wegen en gcvàrenzones;
rnarkering gevaarl i jkc plrratsetr;
vo<lrkomen gevaalr viln bervegcncle voor-
we rpen;
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1 0. 1.2 arheiclspla:ltserl

- specifieke maatregelen voor roltrrppen,
rolpadc'n en laaclplatforms;

- efmetirrgerr err ltrchtvolunre varr nrimten:
bcwegingsruin'rte op de arbeidsplaats;

- ontspanningsruimten (onder meer de ver-
plichting niet-rokers te beschermen tegen
ta baksrool< );

- nachtverblijve r-r;

- kleedruimten;
- doucheruirnten en wasÍlelegenheden;

- toiletterr, urinoirs en wasbakken (ten
mir-rste één toilet per vijftien wcrknerners,
bij rncer dan tien werknenrers naar sekse
gescheiden );

- eerstehulpp()sten.

Afdeling 3.2 bevat a:rnvullende voorschrif-
ten voor tijdelijke e n mobiele houwplaatsen,
aideling .3.3 voor in clagbouw. In afdeling
3.4 zijt aanvullende voorschriften opgcn()-
men voor benzinestations, gericht op het
voorkomen van agressie en geweld.

De bepalingen in het Arbobesluit zijn over-
wegencl open gefonnuleerd. Het besluit
geeft algemene voorschrifren, de gedetail-
leercle uitwerking vindt plaats in beleidsre-
gels (onder meer met bctrekking tot voorzie-
ningen bii valeevaar), NEN-normen en Ar-
bo-Inforrnatiebladen van cle Arbeidsinspec-
tir'-

10.1.2 Bouwbesluit

Het Bouu,besluit voorziet in bouwtechni-
sche voorschriften voor te bouwen en be-
stailnLle bouwwerken. Ter verkrijging van
een bouwvergunning moeten cle bouwplan-
nen voldoen aan cle voorschriften uit het
IloLrwbesluit. Het totale pakket bouwtechni-
sche voorschriften beslaat enkele duizenden
pagina's: het Bouwbesluit zelf, normen
(prestatie-eisen en iurrctionele eisen) en mi-
nisteriële regeli ngen.
Het Bor.rwbesluit rvorclt in fasen ingevoerd.
I)e cerste firse is in 1992 in werking getreclen
en licht zich op clf gebourvfunctic-s, onder-
vt'rdcelcl irr vier hoofd;rfdelirrgen nret n()r-
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men voor woningen, woonwagens en stand-
plaatsen en niet tot bewoning bester.nde gc-
bouwen (nieuwbouw en bestaancle gebou-
wen). De normen voor niet tot bewonin6l
bestemde gebouwen heperken zich tor kan-
toorwerkplekken, Iogiesverbli;ven en logies-
gebouwen. Fase II, die waarschijnlijk in
1999 in werking treedr, lrevirt ecn nadere
uitwerking van bouwtechnischc eisen voor
overige gebouwfuncties, zoals bijvoorbeeld
fabrieken, ziel<enhuizen en scholen. Het ont-
we rp vo()r fase Il is eind l99ti :rangeboden
aan cle Tweede Kamer.

De voorschriften hehben onder rreer betrek-
king op:
I. Veiligheid
- constructieve veiligheid;
- gebruiksveiligheiil (onder meer vloerai-

scheidingen, overbrugging van hoogte-
verschillen, trapper-r);

- brandveiligheid (vr>orkon-ren en beper-
king van brand en de inrichting van
vluchtmogeli jkheden ).

2. Cezondheid
- bescherming tegen schadelilke of hinder-

lijke invloeden (geluid, vr>cht);

- bescherming tegen schadelijke en hinder-
lijke stoffen;

- luchtverversirrg;

- drinkweter- en wannwatcrvoorzierring.
3. Bnikbadrheid
- tocgar.rkelijkheid;

- toiletten, badruinrten en wasgelegenheid,
stallingsruirnten.

4. Encrgiezuinigheid

Sinds I jLrli 1998'zïjn ook cliverse technische
voorschriften van krircl.rt nlet betrekking tor
de n'rilieuaspecten varl bouwwerken. Deze
voorschriften zijn opgenonren in cle W«lning-
wet (milieugrondslag bouwbcsluir). Hierbij
gaat het niet alleen clrl voorschritten v()or
het voorkonren of beperkerr van rnilieube-
lasting door het gebouw zelf (zoals het
plaatsen van energiezuinige installaties),
nraar ook om voorschriften die leiden tot
een beperking van her gebruik van milieube-
lastende nrateria[er.r (cluurzaanr bouwen ).



afstemming bouwbeslurt en arbobesluit 10.3.2

1.0.2 Afstemming Bouwbesluit en Arbobesluit ,,.,,..:.il
l,;l.fl

Het Bouwbesluit spreekt zich in principe al- Cedragslijn . a..,,,i., ,.;l',

[ecnuitoverdebctuwteclrnisclreeisen.HetDegedeeltelijketlverlirpenverschilleninar-
bev:rt géí'rr nol'men voor borging van goede bowetgeving en lrouwwt'tgeving, elt cle t,tr- . ,,, ..
arbeidsomstandigheden, hoervel bijvoor- virng en cornplexiteit van het Bouwbesl,rit, r,,,.j, i,t,
bceld de eisen over de brandverligheicl de vereisen de nodige ervaring om de inrich- :. .:' .,r'
veiligheicl natuurlijk ten goede komen. tingseisen juist toe te passell. In cle praktijk ,:,, ,. ,;,,
Maar normen over een veiligc en gezt>ncle blijkt dat ook deskundigen op grond van de l. ,';.. ,.-

werkplek zijn er nret rechrstreeks ailn te ()nt- richtlijnen lang niet altijd tot eensluidende tit,..,r,r.,;,.,,

lcnen. Deze zijn wél te vinclen in de normetr cortclusies komen.
wailrnaar het Arheidsomstandighedenbe- Door te voldoetr airn de bouwwetgeving it -.. ,,,-,,,...,..,
sluitimp1icietdanwelexplicietverwijst.nietauttlmirtischvolclaar'rirandearbtlwetgc-

vtng en andersou. Om met dit dilcmntit orn
De inrichting van arbeidsplaatsen is dus or.r- te gailn hanteert het TNO Arbeid tle volgcn-
derworpen airn regels uit twee be sluiten. dc gedragslijn:
Bouwpiannen nroeten zowel aan het Bour,v- voor bourvwerken met werkplekken wor.1t
besluit als aan de bouwkundige eisen uit cle al in cle planfase die bron van regelge ving ge-

Arbowct/Ar[-robesluttgetoetstworden.Diltkozencliedelroogstebescherrningbiedte.rn
Ieiclt in cle praktijk nt>grl eens tot verw:rr- de wcrknemers die claar (in cle toekomst .,,r,;11,,11,,,'1

ring, onrdirt tussen de besluiten een irantal gaan) werken. . ,, ,,,

verschillerrbeSt:lat.EenbelangrijkverschilisDaarnaastrvordtgekekenofmettoep.rssirlg
het werkir-rgsgebiecl: het Bouwbesluit toetst viin die regels optin'rale oi ten minste aan-
allee,r ,ooÀf, de Arbowet voornamelijk na virardbare arbeidsomstandigheden w<,rdcn
ingebruikname. Anclerc vcrschiller-r zijn op- bereikt (conform aÍt. .3 Arbowet).
gcsorntl irr trrl.cl l.

_. , ..:,., ,::.

10'3 concrete normen 
.:.,,.-ii,i

10..1. I Elektricitcit rren instell:rties vorrr h6.g5p11tnrng ert lrtag- 10

sparriring.
Naast de nodige maatregelen ter bescher- Artikel 179 en 294 van het Bouwbesluit be-

ming, beveiliging, signalering en controle, vattetr algemene bepalingcn over veilige
moeren op groncl van het Arbobesluit bijgc- stroornvoorziening in niet voor bewonit.tg
werkte schcma's voorhanden zijn, wairnn al- besterrcle gebonwen. Hierbij worrlt verwe-
le gegevens strau voor hct veilig gebruik van zen nirar cle Model-aansluitvoorwaarden
elektrische installaties. In clit verband is van voor elektrische energie van de Vereniging
belirng clat mareriaal wordr gebruikt clat vol- van Exploitanter-r v:rn Elektricitcitsbedrijven
doet aan de desbetreffende NEN-normc'n in Nederlancl.
(zie parirgraaf -l.5 

varr dit jaarboek).
'Werkzaamheden rrzrn of in de buurt van
elektrische installaties mogen alleen worden 10.3.2 Ongevallen en calamiteiten
gedaan door deskundige, r,oldoende opge-
leide en daartoe bevoegde wcrknemers. Ver- In gevaIvirn calanrite iten rroeten cle werkne-
dergeeftartikel (én beleidsregel).1.5 var-r het r.ners gebruik kunnen maken van vluchtwe-
Arbobesluit voorschriften voor het werken gen en noocluitgangen. Volgens dc gelclende

(rrt. 3.6--1.10 Arbobesluit) troeten dc-



10.3.2 arbeidsplaatsen

Tabel 1. Bouwbeslwit en Arbobesluit

Thanu Boutubesltril Arbobcsluit

Ohlect hourvwerken ( nier-rwbouw en
bestaand), bijvoorbeeld
woningerr, kantoorge[rcluwcn
en (op termijn) fabrieken,
ziekenhuizerr en scholcn

werkplekken (trieuwe cr.r

bcstaandc)

I)oclstell ing realiseren van een minin.rum-
krvalitcit bij lrouwrverkerr uit
oogpuÍrt van veiligheid,
gczondherd en praktischc
bruikbaarheid

vciligheicl, gczondheid en welzi jn
varr werl<nenrers én cierclen
w:rzrrborgcn

Ministerie(s) + strlrcturlr
regelgeving

VITOM
§Toningrvet,
Bouwbesluit,
nrinisteriëlc rcgclingen,
NFIN-nornten,
genrecnteli j ke bouwverorde-
ningen

SZ\XI
Ar[rowet,
Arbohesluit,
belcidsrcgels,
A rbo-lnforma tieblir den,
NEN-normen

Verantwoordelijk r>pdrachtgever/ei gerrairr wcrkgevcr (na overleg mct en

soms na instemnring virn cle

werk ncmersvertegen-
woorcliging)

Handhavende instirntie collcge van B&\X/, clat zijn
handhevende tarak kan uitbc-
steden (bijv. arrn de
brandweer)

Arbeidsinspectie (zodra arbcicl
worclt verricht)

Karakterisering prestiltle-etscll handhaving van een beperkt
aatttel toetsha rt- minitnrrnrciscn
rret Lliríl rnaast cen insp;urnings-
verplichting tot optinraliseren

ze goed bereikbaar zijn en altijd open kun-
nen. Het vluchttra,ect moet duidelijk gemar-
keerd zijn en zo nodig voorzien zijn van
noodverlichting (beleidsregel 3.9). Nood-
deuren en ileuren op vluchtwegen moeten
van binnen naar buiten geopend kunnen
worden.
In art. 190 en 304 van het Bouwbesluit ziin
algemene bepalingen opgenomen over de in-
richting van vluchtmogelijkheden. Deze
worden voor kantoren nader uitgewerkt in
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art.236 (nieuwbouw) en 329 (bestaande ge-
bouwen). Zo steh lid 1 van art.236 dat de
vluchtmogeliikheden ten minste 0,6 meter
breed en 2, I meter hoog moeten zijn.
Bii bestriiding en melding van brand moet
rekening worden gehouden met de voor-
schriften van de regionale brandweer (zie
ook hooÍdstuk 1 1 van dit jaarboek).
De belangriikste regels hierbii zifn:
- er zijn voldoende, passende en goed

bereikbare brand bestri j dingsmiddelen



aanwezig, zo nodil] aangevuld met detec-
tor(,n en :tlat.m\\ \tcmeili

- niet-autornatische brrnclbestrijdingsmid-
delen zijn gemakkelijk bereikbaar, goed
te bedienen en voorzien van dtrideLike en

duurz:.rme signalering (zie hiervoor irrt.
ll.4 van l-ret Arbobesluit, over de veilig-
heids- en gezondheidssignalering);

- er zijn voldoende posters uret eenvou-
digc. lnrr.rr dtri.leliikc ittstrttct ier voor
[-randelen bij ongevallen ert brand.

10.3.3 Afmetingen en luchtvolume van
ruimten

Lr het Arbobesluit stairn bepalingen over dc

afnrcringen ert het ltrelttvt,ltrrnc vrlrl rttinttett
en bewegirrgsruimte opr cle werkplek. 'Dc aË
luretingen en het luchtvctlunte van de ,rr-
beidsplaats zijn zoclanig dat dc wcrknerner
zonder gevaar voor de veiligheid, cle gezoncl-

heid of hct welzijn zijn erbeid kan verrich-
ten.'

V loeropperttlakte
Om virst te stellen wilt ecn voldoende llenle-
ten lverkplek is, kunnen NEN-nornren en

Arbo-ln forr.natieblaclen worden geraacl-
pleegcl, nret narne NEN 1824 en Arbo-lnfor-
rnatieblacl (AI-blad) 7. AI-7 geeft nornlen
voor het vL>eroppervlak van kantoorwerk-
plekken. Het belrodigde vloeroppervlak is

gerelateercl aan de ter plekke te verricl'rter-t
werkzaarnhedcn. Vror een nirdere invulling
wordt ver'"vezcn nairr hoofdstuk 9 van clit
j;r;rrlrork: Katttotrretgotttrtnic.
In hct Bouwbesltrit is een eenvor-rdige richt-
lijn opgen<;n'ren. De minin'rale oppervlakte
r'.rn kerrtoorkrk,tlerr in tticttn houw is lO m

(art. 248), in outle geb<>uweu 8 m'(art. 3.37).

Yolumc
Het onclerwcrp 'volunre van arbeidsplairt-
sen' is rnet name gericht op tle lr:clrtkwaliteit
op cle werkplek. '§íerkplekken rvnar schacle-

lijke dampen, gassen of stof vrijkonren,
nroeten ruinrer bemeten ziin clan niet-scha-
delijke (kantoor-)ruitnten. De richtlijnen
voor cle zogeheten'vrije-L-rchtruirnte' voor

concrete norrnen 10.3.3

'schacleli j ke werklokrlen', \'varen opgeno-
mcn in het voormalige publicaticblad P-30.
Publicatieblad 30 is konrerr te vervalletr. In
cle nieuwe Arbr>-lnformatrebladen over het
inriclrtrn r en hedrijlsruimten zijn geen vàste

n()r'm( n vo,rr vrijc-ltrchtruitnte ()pÍlcn()mell.

De nornren in P-.i0 worden rrls vcrouclercl
beschouwd en kunnen niet lirnger als richt-
lijn gelden.

Vror kantoorruitnten is wél een nornt af te
leiden. Arbo-lnformatieblacl 7 geeft een

norm v()or de hoogte van kantoorruimten.
Vror nieuwe kantoorgebouwen is cle hoogte
ten r.ninste 2,4 meter, voor besttratrde kan-
t()orgebouwerl ten millste 2,1 nreter. I)eze
n()nnen zijn gebaseerci op het Borrwbesluit
ll t. 214 resp. .3 19). 'Schadeliike r,verklokit-
len' zullen hoger moeten zijn, al naar ge lrrng

cle aarcl en risico's van clc lverkzairmheclet.r.

Het Bouwbesluit geeft geen directe r.nini-

nrumei\en voor r rrlulnet villl ruinltetl, lllailr
kol.pelt tlezc a,rt de luclttv,'rvcrsingsc;rpeci-
teit. Deze Iuchtverversingscapirciteit hrrngt
samen met het oppervlak virn de verschillen-
de typen verblijfsgebieden en verbliifsruim-
ten. Art. 20ll20Z vatr het Botrwbesluit stel-
len specifieke eiseu ir;rn de luchtverversings-
c:rpaciteit per vloeroppcrvlak in verschillen-
de soorten ruitnten in triettwbotrw. Hierbii
wordt orrder nleer verwezen nairr NEN
1087 (vanaf mei 1997 NEN ltOtl7). Art'.3 t 1

en 312 stellen n()rmen ten aanzien vatt be-

stirande ruimten. Art.244 en -1.15 stellen na-
dcre eisen met betrekking tot de ventilatie
vln kantoorruimtetr (n ier-rwbouw, respectic-
vclijk bestaande gehor-nvcn). OIndat voor
verblijfsruimten en verblijfsgebieden zoals
gezcgcl cen minimumhotlgte van 2,4 respec-

tieve lijk 2,1 meter gelclt, kar-r het mininrum-
volur-ne wel rvorden afgeleicl van cle tritri-
r.r.mn-rwaarden voor oppervlirk en de hoogtc
van eell nrimte.

De vrije luchtruin'rte is vooral vart belang
voor cle kwaliteit van het binnertklint:rat. De
kwalitcit van de ruinrtelucht rvordt voor ecn

belangrijk cleel bepaald cloor cle ventilitie
van de ruimte. Dat kan ()p llatuurliike wiize,

aii rat::t..,,:.

,l. {Or
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bijvoorbeeld via het open raam, maar r>ok
via een installatie. Ten aanzien van de ben<r
digde hoeveelheid verse lucht adviseert de
Gezondheidsraad een n'rinimale toevoer van
2.5 m'verse buitenlucht per persoon per uur.

10.3.4 Uitzichr, daglicht en verlichting

Het onde rwerp 'uitzicht' is tijdens de lrehan-
deling van lret Arbobesluit in 7996 en 1997
onderwerp geweest van felle debatten. Dc
steatssecretirrissen van SZ§7 en Volkshuis-
vesting warcn van mening dat een uitzicht-
hepaling in l-ret Arbobesluit en Bouwbesluit
:rchterwege kon blijven. Een dergelijke be-
paling zou nieuwe or.rtwikkelingen op het
gebiecl van met name projectbourv in de weg
stxiln. ln juni I 990 is echter een tn()rie aan-
genomen waarin, gegeven het psychologisch
en psychobiologisch belang van uitzicht, rs

aangedrongen op r,ritzicht vanai de werkplek
op de omgeving buiten hetgebouwóf op eer-r

binnenruir.nte van ten minste twee verdie-
pingen hoog. Dcze laatste toevoeging bete-
kc'nt dirt bilv«rorbeeld het bouwen van kan-
l()ren nlet een atriurn wel is roegc:toan.
De nrotie is a:rnv:rard cloor een meerderheid
van cle Tweede Kamer. In een brief aan cle

vaste Kirmcrcommissie voor Sociale Zaken
heeft de staatssecretaris evenwel laten weten
uitvoering van de motie afhankelijk te stel-
len v;rn de resultatelr v21n een onderzoek
n:rar de situatie in de praktijk. Uit het oncler-
zoek bleek dat het schrirppen van cle uit-
zichtbepaling géén al te grote gevolgen zou
hebbcn, waardo<rr er in her Arbobcsluit in-
cierdaad geer-r uitzichtbepaling is opgeno-
rnen. \ilel zaI cle Arbeidsinspectie in 1999
een vervolgonclerzoel< u itvoeren.
Art. 6.3 van het Arbobesluit bevat in ieder
gev:rl wel een bepaling over daglichr. Op el-
ke rverkplek moer in principe daglicht toe
kunnen treden. Om precies te zijn: het
|aJlnol)p('r\ lak varr werkruimten rnoel rnirr-
stens -5(/o van het vloeroppervlrrk zijn.
Ook het Ilouwbeslr-rit bevat bepalingen voor
claglicht (<rnder nndere aft.210 en277).Het
eist dat ecn zogenoemcl 'equivalent daglicht-
oppervlak' airnwezig is. Het equivalenr clag-
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lichtoppervlak wordt bepaald overeenkonr-
stig NEN 2057 en is gekoppeki aan het op-
pervlak van een verblijfsgebiecl, waarbij re-
kening wordt gehor.rden mer evenrucle
belemmeringen buiten het gebouw (mer na-
nre belendende bouwrverken).
Vtror een individuele ve rblijfsruimte geldt
ecn rninimumeis van 0,5 m'daglichtopper-
vlak. Dit equivalent daglichtoppervlak kan
echter, gezien de wijze waarop rret belem-
meringen rckening wordt gehouderr, niet ge-
lijkgcsteld worden met hct riranroppervlak.

In aÍdeling 6.2 van het Arbobesluit sraan
ook bepirlingen over verlichting, bijvoor-
beeld dat direct invallend zonlicht geweerd
moet kunnen worden. Vercler moet bij het
ontwerp van de werkplek, zeker bij beeld-
schermwerk, rekening worden gehouden
met verblincling en spiegelingen via de ven-
sters er1 de lichtverdeling door armaturen.
Uit onderzoek blilkt dat 40 tot 60o1, van de
ondrrvra,rgden in grote kantoclrrurirrrrrrr

- en zelfs 80'/" in ruirntcn n'rer beeldscher-
men - ontevreden is over de verlichting. De
klachten kunnen onder irndere het gevolg
zijn van verkeerd geplaatste arrnaturen, sto-
rende glans en spiegelingen (reflectie) in
beeldscherm of op tafelblad en te grote hel-
derheidsverschi I len. Vror overige informatie
over verlichtir-rg wordt veÍwezen naar p:rra-
graaf 1.3.4 van clit jaarboek.

10.3.-5 Agressie en geweld

In artikel 3 van de Arh«rwet is bepaald dat
werkgevers hun werknemers moetcn be-
schermen tegen agressie en gewcld, én tegen
seksuele intimidatie. Dcze zrlgemene formu-
lering betekent onder nreer dat lrij cle bouw
van een bedrijfs- of kantoorpand ook cle na-
bije orngeving op eventlrele risico's rnoet
worden beoorcleeld ( hijvot>rbeelcl parkeer-
garagcs of slecht verlichte cn afgclegen par-
keerplaatsen ).

In hoofdstuk 3, afdeling 4, van het Arbo-
besluit zijn specifieke miratregelen opgeno-
men ter bescherming van clc wcrknerrers
r ;rn ht'r rz irrest:.rriotrs. Benzi rrcstll ti()n\ m()e-

'4. ..:.. :
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ten voorzien zijn virn cen ir-rwerpgcldkltris cn

cen adequatc alart.n- en verlichtingsinstalla-
tie. Bij pompen met l)ediening ur«ret de toe-
gangsdeur rtrn de lrinnctrziide afsluitbaar
ziin, bij zelfbedieningspompen nroet dc deur
vie afstandsbediening gesloteu kunnetr wor-
den.

inrichten van arbeiclsplaatsen 10.4.2

Voor benzinestations dic 's nirchts geopend
zijrr. geldt verder.lat er ecn c:lmerílregi)lra-
tiesysteern iranwezig lroet zi jn! dat er clirecte
verbinding rnoet lrestairn met een arlartncen-
trale, dat de kassir bcscl-rermd moet zijn tnet
kogelvrij glas en dat het statton door ten
minste twee pcrsonen rnoet wordetr afgeslo-
ten.

r0.4 Inrichtenvanarbeidsplaatsen

.:.:']11,., I :ti. l..rili

r:i:,,,., !rur....;t,

,::.. .il. íirlr 1l:[tt].:r,l

Eerr werkplek is goed als hij optirnaal is voor
nrens eu productie. Dat wil zcggen dat dc ar-
beidsornsrancligheden optimaal ziir-r en dat
het werk cloelnratig pleatsvindt. Dirarvoor is

het nodig dat dc taken, cle functie, dc werk-
plek en de werkonrgeving o;rtir-naal zijn aan-

l4epirst aan de niogelijkhcden en beperkin-

Ílen van dc mens.

10.4.1 Ergonomischontwerpen

Op de tekentafcl zijn in principe idealc
werkplekke n tr: ontwerpen. In de praktiik
zijn rverkplck, werkproces en werkomge-
ving cchter zelden perfcct op elkaar afge-
stemcl. Dat heeft vaak tc maken met dc volg-
orcle die in het outwerpproces worclt irange-
houden.
Dt>orgaans worclt eerst hct civie I ontwerp
uitgewerkt, vervolgens de details van het
technologische ()utwerpr clart dc instrunren-
tatie en in gunstige gevallen wordt nog aan-
dacht besteecl airn cle orgrnisatie van het
procluctieproces. Ecn clergelilke ontwer-
p:ranpak is techniekgeoriënteerd en niet
mensgeoriönteerd. Mct andere woorclen: de
mens is orrdergcschikt aan de tecl-rnischc
eisen,
Dergelijke werkplekken blijken v:rak niet te
zijn afgestenrd op de lichaarnsafmetingen,
tle lichameli j ke en psychische belastbaarheid
<>f de werking van zintuigen.
In de ergonr>mische ontwerpwijze wordt cle

techniek afgestemcl op de taken clie verricht
rnocterl worden ér'r op cle mensen die het
u,erk moeten cloen. Het gatrt dus om het

r.nensgericht ()ntwerpen en ttrrichten vart

werkplekken.
Een perfecte beeldschernrwcrkplek of een
perfecte l<>pende-bandwerkplek garandcrett
echter nog niet clat er ook gezoncl q'erk ver-
richt wordt. Dirt is ook afhankeliik van de
ir-rvulling van het werk. Acht ttur per d:rg,
vijf dagen per week clata typen of koekies
inpakken blijft zwaar rverk, zelfs al is cle

werkplek perfect.
De ergonomiscl're ontwerpwijze is er ot>k op
gericht de inhoud vrn het werk te optimali-
seren. Door variatie in t:rken kan een fut.tctie
afwisselendcr e n cla;rrdoor beter worden.
Ten slotte is ook cle werkorngeving belang-
rijk. Op een beeldscherrnwerkplek of een lo-
pende-banclwerkplek in een tochtige of la-
waaiige onrgeving rvorcleu op den duur de
motivatie en de prestaties naclelig lreïnvloed.
Dus ook zaken :rls geluid, licht, trilling en
klinreat m()eten optimrral zijrr.

10.4.2 Stappenplan inrichten van
arbeidsplaatsen

De ergonomische ontwerpwijze sliragt allecn
rrls hct ontwerpen of verirnderen van wcrk-
;rlekken ()p s,vstematische wiizc worclerr uit-
gevoerd. §íanneer er goed wordeu trage-
clacht voorafgaancl airn verirnclering vatr
productie, airnpassing vnn huisvesting, ver-
lruizing, r'e()rgilnisJtic oí irticstcringcrt irt

nieuwe procluctiernicldelen, dan kuIrnen cle

optim:lle keuzcn worden gemaakt. Dit is

goedkopcr dan het achtcraf nogr.t.raals invoe-
ren varl ver:rncleringcn.

1ó/



Figuur I. Stappenplan uaor het antwerp(m en uerbeteren uan werkplekkeno

§tap 0: intehtieverklaring

stap 1: doelstelling

stap 2: analyse

stap 3: taakallocatie

stap 4: ontwerp

stap 5: implementatie

stap 6: evaluatie

bereidheid tot veranderen

I

vraag definièren
plan van aanpak opstellen

I

I

huidige + gewenste situatie onderzoeken
proEramma van eisen opstellen

I

machinetaken
ontwerpen

I

I

menstaken
ontwerpen

I

systeem
ontwerpen

t1tt
werkplek taakuitvoering
ontwerpen ontwerpen

I

organisatie
tnvoèren

I

bouwen
kopen

I

I

mensen
trainen

I

introduceren
evalueren

10.4:2 arbeidsplaatsen

Een heldere systemadek schept voor alle be-
trokkenen duidelijkheid. Onderstaand stap-
penplan geeft zo'n systematiek (dit stappen-

0. I nt ent ieu erkla,r ing
De bedrijfsleiding kan de bereidheid tu^t her
creëren van goede werkplekken zichthaar
maken in een (mondelinge of schrifteliike)
intentieverklaring.

1.. Doelstelting
Het bedrijf gee{t àaR wat het uiteindelijk
met de nieuwe organisatie, functies en werk-
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plan staat uitgebréider beschreven in 'Verbe-
teren van werkplekken: de praktijk', zie Li-
teratuur).

* $ron: Huppes, G., Blankendaal, F. en Bus, J., Verbeter-en van werkplekken: de praktijk, TNO Arheid,
Hoofudorp,19?5.

plekken wil bereiken. Goede en werkbare
doelstellingen ziin echrer zo geformuleerd
dat alle betrokken belangengroepen zich er
in kunnen vinden.
De. doelstelling kan onder andere ingaan op:
- output (in omvang) van het proaes;

- aantal mensen datnaatschatting straks
in het proces zal werken;

- kosten p.er eenheid product;



, . ::..

inrichten van arbeidsplaatsen 10.4.2

- kweliteitsdoelstellrngenl

- arbodoelstellingen;
- milieudoelstellir-rgen.

In deze fase worden ook de randvoorwaar-
den geformuleerd. Randvoorwaarden zijn
beperkingen die worden opgelegd bij het
zoeken naar oplossingen. Randvoorwaar-
den kunnen extern bepaald ziin (beschikba-

re bouwruimte, wettelijke eisen), door de

opdrachtgever worden vastgelegd (beschik-

hare hudget) of door de ontwerper in ovcr-
leg met de opdrachtgever worden aangeno-
men.
Voor ergonomische veranderingsprojecten
zi jn belangrijke randvoorwaarden:

- geldcnde wetten, richtliirren en rrormen
(Arbowet, Bouwbesluit, NEN-normen);

- financiële ruimte;
- organisatie (wie komen er in het ont-

werpteam, hoe is de beslisstructuur, hoe

is de tijdsplanning, welke beslismomen-
ten zijn er, op welke wijze wordt inspraak
geregeld ? ).

Herontwerp varr productieprocessett en in-
grijpende ver- of nieuwbouw ziin ontwikke-
lingen waarbij ondernemingsraden advies-
recht hebber-r (art. 25 '§íet op de onderne-
mingsraden). Het advies van de onderne-
mingsraad levert het meeste rendement op
wanneer dit in een zo vroeg niogelijk sta-
dium wordt ingewonnen. In ieder geval
moet de ondernemingsraad advies kunnen
uitbrengen over de randvoorwaarden én de

organisatie vun het (her-)ontwerptraiect.

2. Analyse
In de analysefase wordt onderzoek verricht
om daarmee het progremma van eisen op te
stellen. Het programma van eisen is de basis

voor het ontwerp. Het bestaat in het alge-
meen uit verschillende delen: doorgaans een

functionee[, een ruimtelijk en een technisch
deel.

ln het functioncel pr.rgramnta van eisen

wordt vastgelegd welke werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden en hoe de sa-

menhang tussen de verschillende werkzaam-

heden moet zijn. Dat geber"rrt op basis van -.,.',;;1l;.
(organisatie-en)taakÀalyse.Taakanalyseis .,,:1 :.lllr,,,:1,r:

één van de belangriikste hr-rlprniddelen voor .r,r r,ir..í
het opsteller-r van de eisen. Het functioneet .:, ,,,L,.,.
progràmma van eisen is een beschriiving van ..' .,. ..

alle taken en de wijze waarop ze uitgevoerd ., .i. ',i,"
wordcn.
In het ruimteliik programrna van eiren
wordt beschrevetr hoe de organisatie z<.r

goed mogelijk gebruik kan maken van de .1r,'l',.4,r
íi.u*,. bïhuiriïg. Ho. kunnen de werk- '';., ,
plekken en de overige ruimten het best wor- ,.§,.:
dcn verdeeld ovcr de hesehil<hare ruintte?
Aan de vloeroppervlakte van het gebouw, de ....a, ,., .,

rangschikkingvan de werkplekken en het .'1.4 ,. -

meubilair worden eisen gesteld. .1,.:':.

Irr her technrsch progremma vcn eisen wor-
den de technische eisen geformuleerd ten t'l:t''t'.|

aanzien van het gebouw, de werkplekken en § l,, ,.

de gewenste fysÈke omstandigheden. Daar- a t§
bij gaat het bijvoorbeeld om bouwmateria- l.'.l:
len, afmetingen van werkplekken, binnenk- ,'; ,',.t

limaat en lichr.

3. Taakallocatie .:- :::'

Het toewijzen van taken aan mens en nraclti-
ne wordt taakallocatie genoemd. Na de ana- :l:'' 1
lyse is duidetijk welke taken in de nieuwe si- ,,:{'§
tuatie moeten worden uitgevoerd. Ook is 1.,,qfl,.

bekend welke arbo- en andere eisen gesteld l,i:;i,1,
wordenaar-r dietaakuitvoering. Vervólgens i,,.,1.....;,,,
komt het er op aan een goede afstemming te l,.....'l§rtr
bereiken tussen de taken die door mensen en :.. .ri:,,.. .

de taken dic door machines uitgevoerd wor-
den. Ook wordt een rr-rimtelijke verdeling
gemaakt van die taken.

4. ()ntwerp
Ontwerpen gebeurt op vier niveaus: produc-
tiesysteem, functie, werkplek en taakuit-
oefening.

Niueau 1. Prodwctiesysteem
Het ontwerpen van het productiesysteem
betekent dat de relatie tussen cle individuele
werkplekken nader wordt vastgelegd. Bij
het ontwerpen van bijvoorbeeld een kantoor
werd in de vorige stap een besluit genomen
over de indeling van het kirntoor: kantoor-
tuin, cellenkantoor, half open kantoor, 'desk
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sharing' of telewerken. In deze stap wordt
de plattegrond nader ingevuld.
Bij het ontwerpen van een productiesysteem
is aandachr voor de logistiek erg belangrijk:
wat is de volgorde van de verschillende pro-
ductiestappen en hoe rvordt de ruimte inge-
deeld. Het productiesysteem is alleen doel-
treffend te ontwerpen als het ontwerpteam
zich de visie op de toekomstige situatie heeft
eigen gemaakt. Die visie is neergelegd in het
programma van eisen, Het gaat dan om za-
ken als: welke mate van flexibiliteit is ge-
wenst en wat zijn de verwachtingen over de
omvang van het personeelsbestand en de
mate van automatisering.

r.ll,l.i,i Niueau 2. Functies
:..,1.'rfrr:: In stap 3 werden taken over mensen en ma-
....à.,*,rr:,, chines verdeeld (taakallocatie). De taakallo-
, a,;tii catie is de input voor het ontwerp van func-
. 
'.1:,':1. ,:r ties. Een functie is een samenhangend pak-!"i.| .:l ket van taken. De uitvoerende tukËr, roi-.n

littï de kern van iedere functie. In een optimale
,1.'.'r1tt"l functie komen uitvoerende taken altijd voor
lr'qlrl,:.1 in combinatie met de daarbij behorende
l..';:.!,tà,ll voorbereidende, o,rdersteunónde en organi-
i§,,,.{',, serende taken. In een optimale functie"vor-
ir..,iit...,ra,r men ze een logisch geheel en zijn ze even-

,;,,,..1;, wichtig verdeeld. Dergelijke fun«ies wor-
1i,.iij..,,...1..1;., den'volledige functies' genoemd (zie para-
.i..:,:;,..i' , graaf 8.2 van dit jaarboek).

10 Variatie in raken heeft veel voordelen, zowel
voor degenen die het werk uirvoeren als1: ':')r:'- voor de werkgever. Zo treedt door een gro-
tere variatie in de werkzaamheden minder
verveling op en hebben werknemers meer
voldoening van het werk. Dit kan leiden tot
een grotere motivatie en meer betrokken-

. heid biy het werk. Ook de flexibiliteit neemt
toe. Mensen die gewend zijn om verschillen-
de werkzaamheden uit te voeren, zijn op
verschillende plaatsen inzetbaar. Tijdelilke
onderbezetting kan zo eenvoudiger worden
opgevangen. Bovendien krijgen de werkne-
mers een breder inzicht in de bedrijfsvoe-
ring.
Daarnaast vermindert taakvariatie de kans
op lichamelilke klachten als gevolg van een-
zijdige belasting. Bij de verschillende werk-
zaamheden zullen in het algemeen verschil-

lende delen van het lichaanr gebruikt wor-
den. De belasting wordt zo beter over het
lichaam gespreid.

Niueau 3.\X/erkplek
In het ontwerp van de werkplek moet aan-
dacht worden geschonken aan:

- afstemming van de afmetingen op de
gebruiker;

- onbelernmerde aan- en afvoer van pro-
ducteni

- beperking van reik- en loopafstanden;
- eenduidige informatie;
- heldere besturing.

Er bestaan verschillende methoden om in de
onrwerpfase de werkplek af te stemmen op
de mensmaten, met name antropometrische
tabellen en simulaties (zie tabel 2 en kader
op blz.297).
Bij het ontwerpen van de werkplek gaat het
overigens niet alleen om hoogtes, dieptes en
breedtes van meubilair, machines en hulp-
middelen. Ook omgevingsfactoren (zoals
klimaat en verlichting), displays, bedie-
ningsmiddelen, gereedschappen en software
moeten worden ontworpen.

N iueau 1. Ta akuitoefening
In samenhang met het werkplekontwerp
moet nagedacht worden over de wijze waar-
op mensen in de nieuwe werkplek gaan wer-
ken: de taakuitoefening wordt onrworpen.
Het komt er op aan een manier te bedenken
waarop mensen hun werk op een z() efficiënr
mogelijke manier uitoefenen met een zo laag
mogelijke belasting. De belangrijkste princi-
pes daarbij zijn: voorkomen van belastende
houdingen, beperken van de uit te oefenen
kracht en het verminderen van frequentie
van bewegingen.

Nadat op alle vier ontwerpniveaus definitie-
ve keuzes zijn gemaakt voor een bepaald
ontwerp, kunnen de details voor de uitein-
delilke uitvoering worden uitgewerkt. Er
worden bouw-, en bestektekeningen ge-
maakt. Verlichting, werkhoogte, displays,
bedieningsmiddelen en software moeter-r
heel concreet in maat, kleur en getal worden
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aàngegeven. Tot de details van de onrwerp-
fase behoort ook het koppelen van indivi-
duen aan functies en het ontwerpen van
roosters.

5.Implewentatie
Zeker in de. beginfase zullen regelmatig bij-
stellingen moeten plaatsvinden" omdat in de

Tab e I 2. Li,ch aam safm etiqgen

4

1

5

6

7

8

praktiik niet alles zo blijkt te werken als
uoor"Í *r. gedacht. Niet voor niets heet de

implementatiefase vaak'de teleurstellingsfa.
se'. Voor het biistellen van zaken die veran-
derd ziln, moet dan ook geld ziin g,ereser-

veerd en tiid worden ingeruimd. \trÍenneer

daar vooraf geen rekening mee gehouden is,

kan dat problemen opleveren.

inriclrten van arbeidsplaatsen 10.4.2

-regelgeving, TNO Arbeid, Hoofddorp'
199 5.
F{uppes G., Blankendaal F., en lus J.,Ver-
beteren van werkplekken: de praktiik,
TNO fubeid, Hoofddorp, 1995.
Handleiding voorde toepassing van de

normen bii het Bouwbesluit voor te bou-
wen en bestaande bouwwerken: de

nadere voorsthriften uit de ministeriële
i'egelingen, Nederlands Normalisatie
Instituut (NNI), Delft, 1994.
Voskamp P., Technische eisen uit de

Arbowet in relatie tot het Bouwbesluit,

6. Eualuatie
Bij de evaluatle vàn een veranderingsproces
zijn de volgerrde punten belangrijk:

- doelstellingtoetsen;
- verglag aan andere afdelingen;

- evaluatie opnemen in arboiaarverslag;

- het meten van verbeteringen;

- aanvullend project (ook andere werk-
plekken verbeteren).

Literatuur
- Arbotoets Nieuwbouw, Insttument voor

toetsing van nieuwb'ouw op Arbowet- en
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Scbattingen uan lichaamsmaten uan uolwassen Nederlanders (20-60 jaar); maten
(ongeschoeid en ongekleed gemeten) in mmo

variabelc lÍtàltnel.'l vrouwen nlannen + vrouwel.l

xl) iI) s2) xl) P9-51)

stdmdten:
1. lichaamslengte
2. reikdiepte
3. lrorstdieptc
4. reikhoogte armen
.5. ooghoogtc
6. schouderhoogte
7. eIlebooghoogre
8. vuisthoogte
9. heupbreedte
10. schoLrderbrcedte

zitnaten:
I 1. kruin-zitvlakhoogte
(zithoogte)
12. ooghoogte
1.3. elleboog-zitvlak-
hoogte
14. knieholtehoogte
1 5. c'llchoog-grijpdiepte
I 6. bil-knicholtecliepte
1 7. bil-knicschijfdiepte
1 8. [ril-voetdrcptc
19. clijbeenhoogte
20. cllebogenbreeclte
21. heuprbreedte

1794
747
286

2123
1669
t496
rr34
794
-1.56

412

939

ur8
238

457
375
518
620

1077
141
467
375

47
26

.)/
3t
.).)

.i1
51

l5
4.5

.i0

64 1651
38 704
26 291
9t 1907
64 1-532

sti 1366
48 t 0-51

30 753
18 365
lU 362

34 874

32 750
26 238

25 403
t9 .i2rJ
.10 494
28 -599
49 106.5
12 147
34 465
20 -195

65 1723
44 726
36 289
76 2015
59 1601
6I 143i
4-l 1093
42 774
28 361
20 387

96 156,5 18U l
46 650 n02
32 236 342

137 l78L) 2241
92 t449 17 si
88 1286 1576
62 991 11e.5
42 70 s 84.1
24 .l2l 40I
i I .t:t6 4-18

47 u29 9lJ t3-l 907

32 784
26 2-i 8

706 862
195 28 I

25 430
22 352
32 506
-11 6 10

s2 t068
t7 144
53 466
34 -t 8.t

369 491
:i0 r 40-l
452 -560
5-5 9 661
984 I r-r2
l 19 169
3c)2 .540
3.16 4-l-5

l. 1 = gcnridclcld

l. s = stan(lrirrddcvirtic
-1. P5 = te perccnticl
4. P9-5 - 95. perccnticl

" Bron: Huppes, G., Blankendaal, F. en Bus,1., Verbeteren van werkplekken: de praktijk, TNO Arbeid,
Hoofddorp, 199.5.

In: Facility Management Magazine, april
1995.
Voskamp P., Kantoren, Arbo-Informarie
blad 7, Arbeidsinspectie, Den Haag,
1,997.
Kassawerk in zelfbedieningswinkels,
Arbo-Informatieblad 13, Arbeidsinspec-
tie, Den Haag, 1998.

Voskamp P., \Werken met beeldschermen,
Arbo-lnformatieblad 2, Arbeidsinspectie,
DenHaag, 1997.
Simonis, R., Bedrijfsruimten; inrichting,
transport en opslag, Arbo-Informatie-
blad 14, Arbeidsinspectie, Den Haag,
1,997.



11 BEDRIJFSHULPVERLENING

Per jaar wordt in bedriiven ongeveer
300.000 maal eerste hulp bij ongevallen ver-
leend. l'r circa 3.000 gevallen moet de ge-

troffen persoon in een ziekenhuis worden
opgenomen. Ongeveer 1.700 bedrijfsonge-
vallen leiden laarlijks tot bliivende volledige
arbeidsongeschiktheid; de kosten van dit al-
les, exclusief productieverlies en ziekenhuis-
kosten, bedragen meer dan drie miljard gr-r[-

den per jaar.

11.1 Bedriyfshulpverlening

Bedrijfshulpverlenrng is het geheel aan men-
sen, middelen en maatregelen dat gericht is

op het bestrijden van ongevaller-r en calami-
teiten en de directe gevolgen daarvan in het
algemeen en het redden van mensenlevens
en het beperken van lichamelijk letsel in het
bijzonder. Bedrijfshulpverleners hebben een

zogenaamde voorpostfunctie: ze verlenen
hulp tot aan het moment dat de hulpdien-
sten arriveren en dragen de taak dan aan hen

over. C)nderdelen van bedrijfshulpverlening
zijn:
- verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

- bestrijden van brand en het voorkomen
en beperken van ongevallen bii brand;

- :rlarmeren en evacueren van alle werkne-
rrers en andere personen in het bedrijf in
noodsituaties;

- alarmeren van en samenwerken met de

gemeentelijke of regionale brarndweer en

andere hulpverleningsorganisaties in de

hicrboven bt'tchreven situeries.

De voorschriften voor beclrii fshulpverleners
uit Arbowet en Arbobesluit zijn toegespitst
op iedere brand en elk ongeval of ongeluk
binncn een beclriif. Ze ziin afgeleid van art.
8 van de Europese richtliln nr. 89/39 1/EEG
van l2 juni 1989.

De voorschriften over bedriifshulpverlening
zijn in vrij ruime termen gesteld. Voorop
staat dat de organisatie 'op maat' moet zijn

Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk ""i',rl 
I .,..

i..à b.p..k.,, en in"veel gevallen gro,. ,.hu- ll..'t'.',tit
de voorkomen.ln 1994 is daarom een aan- .i'.:,rrr. -.-,..

talbepalingenoverbedrijfshulpverlening :....r'..ri:r .-.
opgenonren in de Arbowet (art.22-23b\. , ....l:. --
ookisindatjaarhetbes1uitBedri|fshulp...,:].]:.
verlening uor-, kracht geworclen. Dit besluit |"f;'
is opg.gïan in afdelirig 4, art.2.16 tot en 

'1r'.. ,r:,, 
i'

*"ií.izvan hoofdstJk 2 van het Arbobe- ,,.., ,. .,...

s lu it.

gevormd, aÍhankelijk van de risico's in het

bedrijf. De belangrijkste algemene verplich-
tingen (gericht tot de werkgever) ziin hier-
oncler vermeld.

Organisatie
- De wijze van organisatie van de beclrijfs-

hulpverlening moet schrifteliik zijn vast-
gelegd (zie paragraaf 11.1.2\.

- De bedrijfshulpverlenirrg moer zo ziin
georganiseerd dat binnen enkele minuten
adequate hulp verleend kan worden.

- Er moeten attijd bedrijfshulpverleners
beschikbaar en bereikhaar zijn'

- Er dient in een goede ,rfstemming ctl com-
municatie met parate externe hulpverle-
ningsinstanties (brandweer,
amhulancediensr) re ziin voorzien.

Mensen

- Het aantal bedrijfshulpverleners
(bhv-ers) moet zodanig zijn dat onder alle
omstandigheden adecluate bedrijfshulp-
verlening gewaarborgd rs.

- Op plaatsen waar meer dan 250 werkne-
mers zijn, moeten minimaal vijf bedrijfs-
hulpverlenert aanwezig ziin.

- Op andere plaatsen moet minimaal een

bedrijfshulpverlener per 50 of minder
lartwezigc werkrtemers ziin.

- De bedrilfshulpverleners rnoeten z() ziin
opgeleid dat ze hun taker-r adequaat kun-
nen verrichten.

_ '' :''

,:.'ï1::'
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I 1. 1. 1 bedrijfshulpverlening

- Zij dienen hun bekwaamheid op peil te
houden door deelname aan herhalings-
oefeningen en trainingen.

- Ingehuurde werknemers zoals portiers en
beveiligingsbeambten mogen taken uit-
voeren, mits ze het bedrijf goed kennen,
voldoende opgeleid zijn en snel ter
plaatse kunnen zijn. De werkgever blijft
eindverantwoordetijk (zie 11.1.7).

Middelen
De middelen moeten zodanig zijn dat goede
hulpverlening gewaarborgd is. Ze ziln na'
tuurlijk afhankelijk van het soort en de
grootte van het bedrijf, maar de werkgever
zal meestal in ieder geval geschikte commu-
nicatieapparatuur beschikbaar moeten stel-
len.
Daarnaast moet in het bedrijf op meerdere
plaatsen op een opgehangen biljet zijn aan-
gegeven wat de werknemers moeten doen of
laten bij brand, ongeval of ontruiming.

.:i.r':1.','1f ': De bepaling dat'indien in een bedrijf of in-
,,.,1.:1i..1r, '. richting werknemers aanwezig zijn er ren

.,,, ,..- r minste één hulpverlener aanwezig is', bete-

t....i-rr,.,,.1.,. kent dat feitelijk meer dan één werknemer
,;... :ii.,':,1.. als bedrijfshulpverlener moet kunnen oprre-
lim 

:r...it:..,r,'i::,iir den. De bedrijfshulpverlener zal immers niet
lr.,$'{ altijd aanwezig zijn. In de praktijk zal dir,
lil:,,:..;.rr....':.1:1. zeker bij kleinere organisaties, een probleem
;,i':,.,,.rrir..,í zijn. Eén van de mogelijkheden is een sa-
t:r., :. ,,,, menwerkingsverband aan te gaan met be-
tltl':,",L drijven in hetzelfde gebouw of in de nabiye
:frf].i.,:.. omgeving.

iirlil'i
I 1.1.1 Vaststellen omvang organisatie

Het vaststellen van de vereisre bedrijfshulp-
verleningsorganisatie kan het beste p[aars-
vinclen op grond van de verplichte nsico-
inventarisatie en -evaluatie.
Het aantal bedrijfshulpverleners, de midde-
len en het noodzakelijke deskundigheidsni-
veau hangen mede af van de risico's in het
bedrijf, het aantal bezoekers of aanwezigen
in het bedrilf en het aantal mensen dat alleen
of in kleine groepen werkt.

Rlslcoi
De risico's die bij bedrijfshulpverlening aan-
dacht verdienen zijn onder meer:

- uitgli;den, vallen, stoten er-r struikelen;
- geraakt worden door voorwerpen;
- brand en explosie;

- giftige, schadelijke en etsende stoffen;
- elektrocutie;
- stroomuitval;
- wateroverlast;
- knellen van lichaamsdelen, bekneld

raken;
- aanrijding door voertuigen;
- bedelving,verstikking;
- sterk UV-licht, straling en radio-actieve

stoffen;
- verbranding en bevnezrng;

- verdrinking;
- vrijkomende schedelijke micro-organis-

men;

- acuut optredende ziekten en/of aandoe-
nlngen.

Bezoekers
Een bedrijfshulpverleningsploeg in een
openbaar gebouw, zoals een ziekenhuis of
een bioscoop, is niet alleen verantwoordelijk
voor het eigen personeel, maar ook voor de
bezoekers of patiënten. Een bioscoop zal
daarom een grotere bedrijfshulpverlenings-
organisatie n<>dig hebben dan een gemiddeld
kantoor.
Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of ge-
vangenissen hebben bovendien te m:rken
met mensen die extra hulp nodig hebben bii
een ontruiming. Ook met deze 'niet zelfred-
zàme personen' moet rekening gehouden
worden bij het vormen van een bedrijfshulp-
verleningsorganisatie.
Bij het samenstellen van een bedrijfshulpver-
leningsploeg dient ook rekening gehouden
te worden met uitzendkrachten, want de be-
drijfshulpverleners zijn ook voc»r hen ver-
antwoordelijk.

Alleen of in kleine groepen
De alleen werkende werknemer moet zich-
zelf in ieder geval zoveel mogeliik in veilig-
heid kunr-ren brengen en hulp kunnen oproe-
pen in geval van nood.
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bednj fshulpverlening 1 1.1.2

In een werkgever-werknemer relatie moet de

werkgever doeltreffende middelen beschik-
baar stellen, zoals schriftelijke instructies en
geschikte communicatieapparatuur. Voor
mensen die in kleine groepen werken kan
gelden dat ze heel specifiek moeren worden
bijgeschoold. Voor bijvoorbeeld plantsoen-
arheiders kan het dan gaan orn inslructies
over splinters en snijwonden, voor elektro-
monteurs over stroomongevallen.

Tabel 1. Bepaling uan het risicocijfer uan het geboutu, gerelateerd aan de kwaliteit uan het
gebouw en de bieruoor aangebrachte techniscbe uoorzieningeno

Alncluiding soort gebouw Aangcbrachte technische vor>rzieningen Risicocijfer
en srtuerlng

Het vaststellen van het aantal benodigde be-

drijfshulpverleners kan bijvoorbeeld gebeu-
ren met behulp van de volgende tabellen. De
som van de risicocijfers uit tabel 1, tabel 2
en tabel 3 bepaalt de risico-klasse in tabel 4.
Aan de hand van kan het verplicht aantal
aanwezigen bhv-ers vastgesteld worden.

i:'ï'fl.

niet rlodern, veroucierd
of onvoldoende

rnodern van uitvoering,
nieuw of voldr>ende

Oud pand, niet modern
van bouw en inrichting,
mociliik te bereiken

Nieuw pand, of aan de

tijd a:rngepast pand.
Het gcbouw voldoet
aan de huidige
bouweisen,
is goed te bcreikcn

Alleenstir:rnd, ongecom-
pliceerd klein pand in
open bebouwing

la

li1

la

la

jala

'' Bron: ing. G. l-uijk, hoofd Philips Brandveiligheidsdienst.

11.'1.2 Schriftelijk vastleggen

De manier waarop de bedriifshulpverlening
is georganiseerd en de maatregelen die in dat
verband zijn getroffen moeten schrifteliik
worden vastgelegd. Hierbij zijn de volgende
punten in ieder geval van belang:

- F,en overzicht van de directe risico's die
werknemers en andere personen in een

bedrijf of inrichting kunnen lopen.

- Een overzicht van de personen die als
bedrijfshulpverleners zijn aangewezen en

de opleiding of instructie die zij hebben
ontvangen.
F.en overzicht van de beschikbare midde-
len.
Een overzicht van de externe hulpverle-
ningsorganisaties die bij de bedrijfshulp-
verlening kunnen worden betrokken,
inclusief een reële inschatting van het
tiidsverloop bij de inschakeling van hulp
van externen.
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1 1.1.3 bedrijfshulpverlening

Tqbel 2. Het risicociifer als resubaat uan feiteliike risicodragen:d.e arbeid"

Soort risico-dragende arbeid Bed-rijfsveiligheids- Risico-
voorzieningen m.b.t. cilfer
preventie

Werkzaamheden waarbii een vergissing, aandachtverslap-
ping kan leiden tot ernstige stagnatie (b.v. omgaan met ex-
plosieven of zeer sterk biologische agens) of hiermee verge-
lijkbaar

Werken met zeer giftige of gevaarliike chemicaliën en/of
biologische agens oÍ hiermee vergelijkbaar

Zwaar censtructiewerk of hiermee vergeliikbaar.
'Werken met gevaarlijke werktuigen.
\íerken met gassen qnder druk of giftige stoffen
of hiermee vergeliikbaar

Hout- en metaalbewerking (timmerwerkplaats,
constructiewerkplaats, metaaldraaieri j,
schilderswerkplaats ).'Werkzaamheden op chemisch lab. met niet giftige stoffen,
Opslag oftransport van goederen of hietmee vergeliikbaar

'V/èrken aan stationair opgestelde machines.
Eenvoud.ig inlegwerk of montagewerk.
Kwaliteitsconrrole.
Mag-azijndiensten of hierrnee vergeliikbaar

Kantoorwerkzaamheden

nrel

nlet

wel 2

3

4

.5

wel

wel 6

niet V

wel 8

niet 9

10wel

11

Bron: ing G. Luijk,hoofd Philips &andveiligheidsdienst.

Tabel 3. Bepaling uan het risicocijfer, gerela-
t'eerd aan het dantdl danuezigen in het.
bedriif*

Aantal medewerkers Risico-ciifer

7
6

5

4
3
2
1

* Bron: ing, G. Luijk.
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* Een beschrijving van de taken van de

fedrijfshulpvederrers en van hun taakver-
deling in de verschillende soorten situa-
tieS.

- Een intern en extern alarmeringsschema.

- De maatregelen die ter besrijding van de
rnogelijke risico's worden getroffen.

17.1.3 Overleg en vergoedingen

Over het opzetteR van de bedrijfshulpverle-
ning diènt overleg te worden gevoerd met de
ondernemingsraad of werknemers(vertegen-
woordiging). Aandachtspunten hierbij zijn

15-49
50-99
7AA-249
25a-499
500-749
754-999
1000+



bedrij fshulpverlening 1 1.1.4

Tabel 4. Bepaling uan de risico-klasse, gerelateerd aan de SOM uan de afzonderliike
risicocijfers, uerkregen wit tabel 1, tdbel 2 en tabel 3."

Sonr van de af2onclcrlijke risico-cijfcrs Risico-klassc Krvalitatieverisico-aanduiding
..,],

..i

.:.ii

''r,a

l- 10
t1-t4
t-5- I u

[9 en hoger

Zeer h<tog
Hoog
Norm:ral
l-aag

Í
II
ÍIt
IV

" Bron: ing. G. l.ui1k.

de personele bezetting van de organisatie, de
noodzakelijke uitrusting van cle clienst, maar
ook het opstellen van calamiteitenplannen
en afspraken over regelmatige oefening door
het personeel.
Een vergoeding voor bedrijfshulpverleners is

niet wettelijk geregeld en is dan ook een

punt van overleg met cle ondernemingsraad
danwel werknemers(vertegenwoordigin-
gen), of kan in de cao worden vastgelegd.
Als de raken in de functie zijn opgenomen.
kan dit een andere inschaling betekenen.
Veel bedrijven geven een maandelijkse pre-
mie van rond de / 50,- aan bedrijfshulpver-
leners als stimulans.

11.1,.4 Opleidingen

Er is een veelvoud aan opleidingen op de
markt. De ministeries van SZW en Binnen-
landse Zaken hebben een profiel opgesteld
met richtlijnen voor de meest voorkomende
bedrij fssituaties.

O p le i d in g sp r ofi e I b c dr i i fs h u I pu e r I e ner

1,. Taakgebied eerste bulP

Bedri j fshulpverleners

- kunnen een gevaarlijke situatie als zoda-
nig herkennen en kunnen de juiste maat-
regelen nemen ten behoeve van hun eigen
veiligheid en die van het slachtoffer;

- krrnnen een slachtoffer in noodsituaties
verplaatsen;

- kunnen nagaan water methet slachtoffer
is gebeurd;

- kunnen op de juiste wiize deskundige
hulp verlenen;

- zijn vaardig in het verlenen van eerste
hulp bi1 bewustzijnsstoornissen, ademha-
lingsstoornissen, bloedsornloopstoornis-
sen en uitwendige hloedingenl

- kunnen eerste hulp verlenen bij shock,
uitwendige wonden, brandwonden, bot-
breuken en oogletse[;

- kennen hun afgebakende rol binnen het
taakgebied eerste hulp.

2. Beperking en bestrijding uan een begin-
nende brand

Bedriifshulpverleners
- kunnen een beginnende brand beperken

en bestrijden;
- kunnen veiligheidsvoorzieningen gebrui-

ken;

- (her)kennen de belangrijkste functies van
de brandpreventieve maatregelen en
voorzieningen;

- kunnen de branddriehoek toepassen;

- kennen de ontwikkeling van een brand;

- kennen hun afgebakende rol binnen het
taakgebied 'beperking en bestrijding van
een beginnende brand'.

3. Ontruiming

Bedri j fshu lpverleners
kunnen een ontruiming begeleiden;
kunnen gebruik maken van veiligheids-
middelen;
kennen het ontruimingsplan en het doel
ervan;

:.t'tf:r"r
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1 1.1 "4 bedriifshulpverlening

Tabsl 5. Bepaling udn het a4fitdl uerplicht daru,uezige bhu-ers, gerelateerd ayn het a.il,ttdl
aanwezigen in het bedrijf en de uastgestelde risico-klasse uit tabel 4."

Aantal pers. in Aantal BHVers gerelateerd aan risico-klasse
hedriif

Klasse I Klasse II KIasse III Klasse IV

15

50
/)

100

150

200
225
250

300

350
375
400

450

500
525
550

600

6s0
675
7AO

7so

800
825
850

900

950
975

1000

* Bron: ing. G. Luij_k.
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5

7

9

11

13

15

17

t9

21,

23

25

27

29

31,

-).)

35

37

39

41

43

45

2

J

4

5

6

7

g

9

10

1l

1.2

L3

1.4

15

16

17

18

19

20

2t

22

2

2

-)

4

5

6

11

i3

15

t7

t9

z1

z3

10

29
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- kennen de toepassingsmogelijkheden van
vluchtmicldelenl

- kennen hun afgebakende rol binnen het
taal<gebied ontruiming.

4. Communicatie

Bedrij fshulpverleners

- kunnen op de juiste wijze een ongeval of
brand melden;

- kunncn binnen het bedrijf communice-
ren;

- welen wnt reicvante iniornratie is voor
andere diensten;

- kunnen hulpverleningsdiensten van rele-
vante informatie voorzien;

- kennen hun afgebakende rol binnen het
trakgehied comtnurticatie.

Voorop staat overigens dat de opleiding
nroet aansluiten op de risico's ir-r het bedrijf.
Het overgrote deel van de bedrijven zal
toekunnen met een opleiding die de hierbo-
ven genoemde zaken behandelt.
Belangrijk is dat een volledige ehbo-oplei-
ding niet in alle gevallen noodzakelijk zal
zijn. In sommige gevallen is daarentegen
rneer nodig dan alleen ehbo.

Drie instituten houden zichbezigmet de cer-

tificatie van diplorna's Bedri jfshulpverlening
volgens de norm NEN 45013 (vakbe-
kwaarnheid voor personen). Dat zijn de
KEMA, Det Norske Veritas en de Neder-
landse Vereniging voor de Certificatie van
Bedrij fshulpverlening (NCBHV). De certifi-
caten van de NCBHV sluiten aan bij de op-
leidingen hcdrijfshulpverlening van zuster-
organisatie de Feder:atie Nederlandse Vere-
nigingen voor Bednjfshulpverlening (NVB).
De certificaten van Det Norske Veritas slui-
ten aan bij opleidingen van Andriessen en

Partners. De certificaten van KEMA sluiten
bij meerdere opleidingen aan. De certifica-
ten zijn persoonsgebonden. Overigens is eerr

certificaat niet verplicht. Zelfs een diploma
is geen vereiste voor bedrijfshulpverlening.
Een werkgever moet wel kunnen aantonen
dat bedrijfshulpverleners voldoende opge-
leid zijn.

bedrij fshLrlpverlening 1 1. 1.6

1 1.1.5 Verzekeringen

Het hebben van een bedrijfshulpverlenings-
organisatie is voor verzekeraars op dit mo-
ment geen aanleiding voor een premiekor-
ting op een ongevallen- of brandverzeke-
rir.rg. Het is zelfs mogelijk dat een bedrijf met
een bedrijfshulpverleningsploeg meer pre-
mie moet betalen voor een brand- of onge-
vallenverzekering dan een bedrijf zonder be-
dri j fshulpverleningsorganisatie. In sommige
gevallen moet een aparte verzekering wor-
derr zrfgesloten. Dit kar-r als de ploeg volgens
de verzekeraar bijzondere risico's Ioopt.
Voor bedrijven is het dus betangrijk om bi;
de verzekeraar te informeren of de bedrijfs-
hulpverleners verzekerd ziin, ert zo ia. in
welke mate.

11.1 .6 Bedrijfsnoodplan en
bedrijfsbrandweer

Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van
maatregelen en voorzieningen die een be-
drijf heeft opgesteld om effecten van calami-
teiten te minimaliseren en/of te bestrijden.
Het kan worden gezien als aanvullende
voorziening op bedrijfshulpverlening, als in-
cidenten uitgroeien tot calamiteiten. Maat-
gevend voor de inhoud van het bedriifs-
noodplan zijn risico-rnventarisatie en -eva-
lrratie. Voor incidenten en calamiteiten van
gr()te omvanE is met name een scenario voor
ontruiming en communicarie met externen
nodig.
Bij het SDU Servicecentrum is het Al-lnfor-
matieblad'Bedrijfshulpverlening en -nood-
plan' te krijgen.

Bedrijven met een bedrijfsbrandweer kun-
nen besluiten de bedri j fshulpverleningsta-
ken door de bedrijfsbrandweer te laten uit-
voeren, Als ze besluiten om een aparte be-

drijlshulpverlen ingsorganisatie te vormen.
zullen de bedrijfshulpverleners in actie ko-
men bij een beginnende brand, ongeluk of
bij een kleine verwonding. Daarnaast kun-
nen ze als gids optreden voor een optreden
van bedrijfsbrandweer of overheidshulp-

.: :':

; .;..

ll'.. :.r.,,

:1

l

.

it

ra ;,,.::

.:. .:.

iÍ':JíLi:::l
l [:'

799



a:ilil.i.l,.r,.lll

:r.
,'
:,.

.1,
la
a:,

rirr

I .' ::,.' 11.1.8 Arbodienst

1 1. 1.7 bedrijfshulpverlening

diensten. De bedrijfsbrandweer komt in
beeld zodra een incident uit de hand loopt.
Naar aanleiding van de risico-inventarisarie
kan een bedrijf tevens besluiten de bedrijfs-
brandweer te vervangen door een goed uit-
geruste bedrijfshulpverleningsorganisatie of
om een hedrijfshulpverleningsorgenisatie te
vervangen door een bedrijfsbrandweer-
korps.

1,1.1,.7 Particuliere bewakingsdiensten

In aanvulling op de reguliere bedrijfshulp-
verlening kan een bedrijf een beroep doen
op bewakingspersoneel van derden, mits af-
spraken daarover schriftelijk zijn vastgelegd
en voldaan is aan de minimumersen voor
wat betreft aantallen en opleiding. Met na-
me voor het afdekken van grotere risico's
kan het lretrekken van een externe instantie
gewenst zijrr. Het is overigens niet ttlege-
staan om bedrijfshulpverleningstaken volle-
dig aar-r derden uit te besteden. Evenmin
kunnen werkgevers gezamenlijk vastleggen
dat zij de bedrijfshulpverlening opdragen
aan derden. Daarmee zou het voordeel ver-
dwijnen van de betrokkenheid van de eigen
werknemers.

heidsmaatregelen nog open staan (de
zogenaamde restrisico's);

- advies uitbrengen over de voor het bedrij f
verplichte schriftelijke vastlegging van de
bedri j íshu lpverlen ingsorganisatie;

- advies geven over het aantal bedrijfshulp-
verleners;

- advies geven over een opleiding of v:rst-
stellen in hoeverre de keuze voor een

bepaalde opleiding is afgestemd op de
risico's die in het bedriif kunnen voorko-
men;

- adviseren over mogelijkheden tot samen-
werking met bijvoorbeeld bedrijÍsbrand-
weer of particuliere bewakingsdierrsten.

Vror (verdere) informatie, opleidingen en
lidmaatschap, onder meer:

- Federatie Nederl:rndse Verenigingen voor
Bedri jfshulpverlening (NVB), Postbus
16800,2500 BV Der.r Haag.
Tel. 070 388 69 76.

- Het Nederlands Instituut voor Brand-
weer en Rampenbestrijding (NIBRA),
I(emperbergweg 783, 6ti16 R§7 Arnhern
(Postbus 7010, 6801 HA Arnhem).
Tel.026 355 24 00.

- Koninklijke Nederlandse Vereniging Eer-
ste Hulp bij Ongelukken, Kapelweg 34,
3951 AD Maarn. Tel. 0343 44 30 04.

- Koninklijke Nationale Bond voor Red-
dingswezen en Eerste Hulp bij Ongeluk-
ken'Het Oranje Kruis', Scheveningseweg
44,2517 KV Den Haag.
Tel. 070 338 32 32.

- TNO Arbeid, Postbus 718, 2130 AS
Hoofddorp. Tel.023 554 93 93.

- Van dienst kan ook zijn de Publieksvoor-
lichting van het ministerie van Sociale
Zaken en §íerkgelegenheid.
Tel. 0800 9051.

Een arbodienst moet van dienst kunnen zijn
bij het:

- adviseren en begeleiden van een bedrijf
bij het opzetten van een bedrijfshulpver-
leningsorganisatie op maat;

- toetsen van de opzet van een bedrijfs-
hulpverleningsorganisatie aan de risico's
uit de risico-evaluatie die na alle veilig-

71.2 Brandblusmiddelen

11.2.1 Samenstelling en werking van
blusstoffen

Brand heeft drie factoren nodig om te ont-
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staan: zuurstof, een lrrandbare stof en een
ontbrandinÍlstemperatuur. De drie factoren
worden vaak in de zogenaamde branddrie-
hoek getekend. Het blusserr van een brand is



gebaseerd op het wegncrnen v:rn í'én van die
fa ctoren.

De meest gebruikte blusstoffen zijn:

'\Yater

In de meeste gevallen de beste blusstof bij
een beginnende v:1ste-stoffenbrand. De blus-
sende werking berust op afkoeling.

P oeder s

Poeclers hebben een blussende werkit-rg
doordar ze als negatievc katalysator werken.
Dit betekent dat poeders cle verbrandings-
reactie vertragen en uiteinclelijk stoppen.
Poeder kan, lnet nAme in een afgesloten
ruirntc, veel nevenschade ver<>ortaken. Zrt
kan elcktronische apparatur-rr onbruikbaar
worden en kunnen mechzrnische delen, bij-
voorbceld lagels, vastlopen. Het is dan ook
belangrijk de omgeving clirect door gespe-

cialiseerde salvagebedriiven te laten schoon-
maken.

Bluspoeclers worden ir-rgedee[d naar de

brandklassen waarvoor z.e bestemd ziln.
Voor eenvoudiÍ{e Ílas- en vloeistofbranderr
worden ABC- of BC-bluspoeders gebruikt
(ook wel aangeduid als A- en B-bluspoe-
ders). Deze hebben als basis nntnumbicar-
bonaat, kaliurnbicarbonaat of kalium-
sulfaat. Voor cle meer energetische branden
gebruikt nren speciale, hoogwaardige
Llreutrl- of ammoniumcarbonaatbluspoe-
ders. Voor klasse A-branden l<omen de mo-
no-ammoniumfosfaat of sulfaatbl uspoeders
in aanmerking. F,en speciale groep vormeÍt

brandblusmtddelen 1 1.2.1

de klasse D-bluspoeders voor metaalbran-
den.

Schwim
Schuim heeft een afdekkende werking. Een

laag schuirn op ecn brandende stof zorgt er-
voor dat er geen zuurstof uit de omgevings-
lucht meer tot de br:rnd toetreedt. Ook
voorkomt de schuimlaag dat er brandbare
gassen of dampen n:rar buiten komen' Me-
chanrsch schuim (schuimstraalpijp of
schuimkanon) be staat uit water met bepaal-
cle oppervlakte-rrctieve stoffen. Het schuinr
bevat lucht. Chemisch verkregen schuim is

ko<>[zuurhoudend. De kracht van schuim
ligt in de bestrijding van vloeistofbranden.

Kocldioxide of k<tolzuurgas
I(oolzuur dankt ziin blussende werking aan

het feit dat het de zuurstof verdringt en

dairrmee de verbranding verstikt. Maar
kooldioxide kan ook verstikkend werken op
mensen. Ter waarborging vzrn de veiligheid
van personen in die ruimten worden in be-

leidsregel 4.4-7 aanwiizingcn gegeven.

ATFI.
AFFF, beter bckend onder cle rnerknaan.t
'Light water', is de naam voor een aantaI
stoffen die in het bijzonder effectief zijn bii
de bestrijding van koolwaterstofbranden zo-
:rls benzine en kerosine, doordat zij op het
oppervlak van de brandende vlocistof een

afdekkende laag vormen die bovendien be-

stand is tegen hoge temperaturen. De brancl
dooft doordat verdere verdan.rping van de
vloeistof wordt voorkomen.

Halonen
Halonen mogen niet meer verkocht worden,
omdat ze de ozonlaag aantasten. Bedrilven
die nog blustoestellen met dit blusmiddel
hebben hangen, mogerl het vooralsnog op-
gebruiken.

Halonen zijn gehalogcneerde koolwaterstof-
fen, die onder druk tot vloeistof verdicht
zijn. Hur-r bluswerking berust op een antika
t:rlytisch effect van de vcrbrandingsreactie.
De bekendste halonen ziin:

.. .a

. .. ..a...: ::

t:
tii
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,.i

.. ,'
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BCF (Halon 1211 ), broomchloordifluorme-
thaan. Vooral in gebruik bij draagbare blus-
toestellen. Halon 1211 kan in bijzor-rdere ge-
vallen leiden tot gevaar voor de gezondheid
door het ontstaan van schadelilke ontle-
dingsproducten wanneer het Halon 1.217 in
aanraking komt met vuur of met gloeiende
oppervlakken. Vooral de concenrratie van
de ontledingsproducten en de tijd dat
iemand in de betrokken ruimte verblijft, zijn
in dir geval bepalend voor de mate van ge-
vaar.
Om dit gevaar te voorkomen heeft de ar-
beidsinspectie in beleidsregel 4.4-7 een aan-
tal aanwijzingen gegeven die berrekking
hebben op de snelheid van in werking treden
van de installatie, dus de tijd die verloopt
tussen het moment dat de brand gesigna-
leerd wordt en dat waarop de ruimte tot een
gevaarlijke concentÍatie gevuld is met her
gas. Ook wordt aandacht besteed aan de
waarschuwing aan mensen die in de ruimte
aanwezig zijn en de uitgangen van de ruim-
te.
BTM (Halon 1301 ), broomtrifluormethaan.
Voor automatisch werkende en ruimtelijke
blusin stal la ties.

11.2.2 Indeling in brandklassen

Om bij een brand de juiste blusmiddelen te
kunnen kiezen, zijn de verschillende bran-
den ingedeeld in klassen. Deze indeling is
vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 2.

Klasse A: branden van vaste stoffen van
hoofdzakelijk organische oorsprong, die in
het algemeen onder gloedvorming verbran-
den.
Klasse B: branden van vloeibare of vloeibaar
wordende stoffen.
Er zijn twee soorten:

- met water mengbare vloeistoffen, zoals
alcohol;

- niet met water rnengbare vloeistoffen,
zoals benzine, terpentine, olie of vet, verf,
reer en gesmolten plastic.

Klasse C: branden van gassen, zoals aard-
gas, butaan en LPG.
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Klasse D: branden van metalen, zoals mag-
nesium en aluminium.

Branden die in of nabij elektrische appara-
tuur ontstaan, zrjn niet in een klasse onder-
gebracht. Het hlussen hrervan is extra g,e-

compliceerd. door de aanwezigheid van een
elektrische spanning. Omdat er elektriciteit
in het geding is, is slechts een beperkt aantal
blusstoffen voor deze branden geschikt.

Blustoestellen kunnen verder worden ver-
deeld in draagbare, verrijdbare en vaste
blustoestellen. Draagbare blustoestellen
moeten in Nederlarrd voldoen aan het be-
sluit draagbare blustoestellen 1 998, Stb. 46.
Hierin worden 'eisen van deugdelijkheid'
gesteld. De in de bijlage van het besluit ge-
noemde eisen zijn geënt op de Europese
norm NEN-EN 3. Een leverancier die een
blustoestel in de handel brengt, moet aanto-
nen dat het aan die eisen voldoet. Hij krijgt
dan een bewijs van typekeuring, dat in prin-
cipe vijf jaar geldig is. Het blustoestel zelf
dient voorzien te zijn van een Rijkskeur-
merk. Een voorbeeld daarvan is hierbij afge-
beeld.

-----''-.'-
.'t -8?1! \
( ' (11s) uu )

- 

./
"'\ Bz

De verschillende aanduidingen in het voor-
beeld hebberr de volgende betekenis:

- 11 15: nummer van typekeuring;
- 87-1.1,: typekeuring is verleend in maart

1998l,

- B 97: duidt op het besluit draagbare blus-
toestellen 7997 (of op eerdere besluiten);

- BZ: minrsterie van Binnenlandse Zaken.

De (model gemeentelijke) bouwverordening
stelt in art. 10, bijlage 4, dat de beheerder
van een inrichting verplicht is de brandblus-
middelen in goede staat te houden en deze
op door burgemeester en wethouders aange-
geven wrjze en tijdstippen te beproeven. De-



ze bepaling is slechts in weinig gemeenten
verder ingevuld,
In de praktijk geeft het bedrijf dat met het
onderhoud is belast er ziin eigen invulling
aan. Een belangriik richtsnoer daarbii wordt
gevormd door NEN 2559.Het volgende
schema is daaraan ontleend.

- Maandelijkse controle (door de gebrui-
ker) of de blustoestellen er nog hangen,
onbeschadigd, ongebruikt en goed
bereikbaar ziin.

- Eenmaal per jaar periodieke inspectie en

onderhoud door een deskundige, een en
ander volgens hoofdstuk 5 van NEN
2559.

- Eenmaal per vijf jaar: revisie aan blustoe-
stellen op waterbasis door een erkend
onderhoudsbedrijf.

brandblusmidd elen 77.2.2

- Eenmaal in de tien jaar een zelfde revisie
voor blustoestellen niet op watgr§asis.
De omvang van de revisie is afhankeliik
van de aard van het to€stel en de vulling.
Ook dit is o,i'nschreven in NEN 2559.

Veidere inÍoti.natie: iÍrinisterie van Binnen-
landse Zaken, Direcde Brandweer, Postbus
20011, 2500 EA Den Haag, tel. 070 3027V
00 of de regionale of plaatseliike brand-
weerQrSausatle.

De diverse beschikbare blusmiddelen zijn
\À/eerBegeven in tabel 6,b12.304 e.vr Aan de
hand van deze gegevens en met eventuele
hulp van een deskundige, bijvoorteeld de
plaatselijke brandweer, kan een keuze wor-
den gemaakt bij het ontwerpen van een blus-
installatie, aangepast aan de aard van het
bedrijf.
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brandblusmiddelen 1X.2.5

17.2.3 Blusstoffen en blusmiddelen
voor het blussen bii een begin
van brand

Blusstof Blusmiddel

'!íater

Schuim
Kooldioxide
l{alonen

vaste slanghaspel (volgens NEN EN 67I), draagbaar blustoestel, vast opge'
stelde blusinstallatie

!;;2iia,iilÏ::ï:::1, vast opsestelde blusinstallatie, zie beleidsregel4,4-7
dtaagbaar blustoestel, vast opgestelde blusinstallatie, zie beleidsregel 4:4-7

1.7,2.4 Automatisch werkende
blusinstallaties

Installaties die in werking gesteld worden
door middel van een smeltpatroon, een gla-
zen capsule met uitzettende vloeistof of een
detector zoals een rook-, vlammen- oÍ tem-
peratuurdetector3
sprinklerinstallaties (met water als blusstof); 17 .2.5
installaties met als blusstof schuim, kooldi-

oxde, bluspoeder of Halon 1211 en 1301
(Halon mag niet meer verkocht worden).

Zie ook de paragraaÍ Brandbesuijding in
hoofdstuk 16, tabel 16.2.5 onder brandblu-
sinstallaties, sprinklerinstallaties.

Blusstoffen.: \ryaffreoÍ v/el en niet
gebruiken (zietabelTl
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1 1.2.5 bedriifshulpverlening

Tabel 7. Blusstoffen: tu.ít?rneer wel en niet gebruiken

Blusstof Aanbevolen Eyentueel
tegen gebruiken
branden tegen
van klasse branden

van klasse

Soort brand

(B) Vaste stoÍfen, vloeistoÍfen die met water mengbaaÍ
zii,n.
Vooral niet bii elektra, zie NEN 1041.
Vooral niet bii metaalbrand.

Vaste smffen, vloeistoffen en gassen.

Bij elekua (geen hoogspanning).

Bij mctaalbranden.
Van gering pelitng uaor uaste stoffen en aloeistof-

fer.

Alleen bii elektra als het sls sproeiochuim wordt
versporcn.
Vooral niet bii metaqlbrand,.

Bij elektra, bij vloeistqffen; eventueel bij gasbran.
den.
Yooral niet bij metaalfuaad.

Bij elekua, bij vloeistoffen; evertuèel bii gasbran-
den.
Vooral niet bij rnetaalbrand.

Eventueel bii vaste-stofbranden en metaàlbranden.

ABC-poeder À B C

D-poeder

Koolzuur

Halonen

(A)(D)

Literdtuur
- Brochure'Kleine blusmiddelen', Uitgeve-

rij Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbesuijding (Nibra).
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12 HOOFDLIJNEN ARBOWETGEVING EN SOCIALE
ZEKERHEIDSWETGEVING

- 't'::l'Wet- en regelgeving over het onderwerp ar- ..:l:r11 ,

beidsomstandigheden bestaat uit vier ni- ,ià:,,
veaus. Dit ziln in volgorde van belangrijk- ,.'.;1.l. .;1r..

12.1 Inleiding

Sinds 1 luli 1997 is de Arbowetgeving be-

hoorlijk gewilzigd. Deze verandering heeft
geen betrekking op de Arbeidsomstandighe-
denwet, maar op de regelgeving die op deze

wet is gebaseerd: het Arbobesluit en de Ar-
boregeling. Als gevolg van de introductie
van het Arbobesluit en de Arboregeling wer:-
den P-bladen vervangen door beleidsregels
en Arbo-lnformatiebladen. ln dit hoofdstuk
treft u een kort overzicht aan van deze regel-

geving met betrekking tot arbeidsomstan-
digheden.

heid:
1. de Arbeidsomstandighedenwet
2. het Arbobesluit
3. de Arboregeling
4. de beleidsregels.

t:

.:.

, ,,L.

'frii:l:..:

ï'
l:.

r-,.i:]:::

,.

irr

3. Arboregeling

4. Beleidsregels

De regels r.rit Arbowet, Arbobesluit en Arbo-
regeling hebben een dwingend karakter;
overtreding van deze regels kan leiden tot
str:afrechtelijke stappen. De beleidsregels
houden zich veel meer bezig met de vertaling
van algemene artikeler-r uit de arboregelge-
ving naar concrete voorschriften. De Ar-

Hulpmiddel bij overheids-
rtoezicht en -handhaving

beidsinspectie gebruikt de beleidsregels bij
de dagelijkse handhaving van arbozorg in de
praktijk en ze zijn van groot praktisch be-
lang voor arbeidsorganisaties. Beleidsregels
geven immers de visie weer van de Arbeids-
inspectie met betrekking tot een bepaald
then-ra.

r,tr3r12.2 De Arbowet

De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent
dat in de wet globale rechten en plichten ziin
opgenomen. Zo staat de plicht tot het hou-
den van een risico-inventarisatie en -evalua-
tie in de wet. f)e inhoud van de wet, en dus
ook een wijziging van de wet, is een zaak
van de Tweede en Eerste Kamer.

12.2.1 Heroriëntatie Arbowet

ln september 1 994 verscheen het rapport
van de commissie Kortmann, onder de titel
'Van Keurslijf naar Keurmerk: Wetgevings-
beleid voor veilig en gezor-rd werk'. Hierin
werd pittige kritiek geleverd op het'functio-
neren' van de Arbowet. De meeste kritiek is

. Arbo-\Wet

,/ wel '"
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echter achterhaald bij de invoering yan het
eerder genoemde Arbeidsomstandigheden-
besluit.
De commissie Kortmann was tegen de in-
voering van nog meer regels, omdat die door
de overheid (Arbeidsinspectie) nauwelijks
kunnen worden gehandhaafd. De comn'rissie
legde de nadruk op certificering en normali-
satie, waarbij de n-rarkt het regulerende
werk zou moeten doen. Gecertificeerde be-
drijven zouden dan een financieel voordeel
moeten krijgen, in de vorm van bijvoorbeeld
een matiging van de schadeplichtigheid bii
civielrechteli jke aansprakeli jkheid.
Kortom, een gÍoot deel van de Arbowet kan
volgens de commissie worden opgeheven.
De rnarkt(partijen) zullen zélf afspraken in-
zake arbeidsomstandigheden moeten maken
en zélf voor de toepassing en handhaving
zorg moeten dragen. De reacties op dit rap-
port waren nagenoeg allemaal afwijzend.

In juni 1995 verscheen het rapport 'Maat-
werk in beschernring', dat totstandgekomen
is als gevolg van de door het kabinet ingezet-
te operatie 'Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit (MDW)'. De conclusies
van het rapport ten aanzien van de Arbowet
gaan niet zover als die var-r de commissie
Kortnlann, maar desaLriettemin kunnen de
gevolgen groot zi,n.
Zokan volgens het rapport een flink aantal
irrtikelen uit de Arbowet verdwijnen of aan-
zienlijk worden afgeslankt. Te denken valt
aan de verplichting tot het maken van een
jaarplan en een jaarverslag (art. 4 en 10 Ar-
bowet). Ook moeten bepalingen die nooit
effectief ziln geworden uit de Arbowet wor-
den geschrapt. Hierbij valt te denken aan het
mentorschap ten behoeve van jeugdige
werknemers (art. B Arbowet) er-r de verplich-
ting tot het insteller-r van een arbocornmissie
(art. 15 Arbowet).
Naast het schrappen van artikelen uit de Ar-
bowet pleit het rapport 'Maatwerk in be-
scherming'voor een beperkte rol van de
overheid. De overheid moet in de wetgeving
wél een aantal basisnormen opnemen, zoals
een brede algemene zorgverplichting van de
werkgever. De werkgever m<>et ook een in-
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frastructuur in stand houden met betrekking
tot de verplichte aansluiting bij een arbo-
dienst en de verplichting tot het hebben van
een schri ftelijke risico-invent;rrisat ie err -cva-
luatie. Natuurlijk bliift de overheid verant-
woordelijk voor de straf- en bestuursrechte-
lijke handhaving.
Andere activiteiten dan hierboven zrangege-
ven moet de markt zélf oppakken. Gedacht
wordt onder meer aan het stimuleren van
normalisatie en certificàtie.
Het belang van het rapport 'Maatwerk in
bescherming' lag hierin dat het kabir-ret zich
in hoofdlijnen achter de conclusres van het
rapport schaarde. Het rirpport vormde de
basis voor de nota 'Heroriëntatie arbobeleid
en Arbowet'. Deze Heroriëntatienota werd
als een adviesaanvraag naar de SER gezon-
den. In februari 7997 heeÍt de SER hierover
een advies (97103) uitgebracht; zij adviseer-
de onder meer dat er niet rigoureus in de Ar-
bowet moest worden gesneden. Het zotr
echter wel mogelijk moeten worden ge-
maakt dat sociale partners op bedrijfstakni-
veau (via de CAO) of op bedrijfsniveau (via
de OR) afspraken maken over alternatieven
voor bestaande Arbowetartikelen. Het zou
dan met name moeten gaan over die artike-
len uit de Arbowet die rniddelvoorschriften
bevatten. Dit zijn voorschriften die bepalen
dat een bepaald middel, bilvoorbeeld een
jaarplan of een jaarverslag, gehanteerd moe-
ten worden.'§Tanneer de sociale partners on-
derling een alternatief afspreken voor een
middelvoorschrift uit de Arbowet, dan
krilgt deze trfspraak voorrang boven het
wettelijke voorschrift. De Arbeidsinspectie
houdt de mogelilkheid om te controleren of
deze afspraak wordt nageleefd. Volgens de
SER is het grote voordeel van het b<>venge-
schetste systeem dat rnaatwerk mogelijk
wordt gemaakt voor bedrijven of bedriyfs-
takken die daar behoefte aan hebben, maar
dat tegelijkertijd de huidige Arbowet gro-
tendeels blijft bestaan voor bedrijven die
geen behoefte hebben aan maatwerk.
In februari 1998 heeft de regering het wets-
ontwerp Arbeidsomstandighedenwet 1998
(Arbowet '98) naar de Tweede Kamer ge-
zonden. Een belangrijk nieuw element hierin
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het nrbobesluit 12.3

is de mogelijkheid dat werkgevers en werk-
nemers via de OR of via de CAO kunnen
afwijken van de middelvoorschriften van de

Arbowetgeving: het zogenaamde maatwer-
kartikel.
Nu tijkt dit maatwerkartikel fraaier dan het
in werkelijkheid is. De meeste voorschriften
uit de Arbowetgeving ziin namelijk geba-
seerd op Europese richtlijnen. En Europese
richtlijnen kunnen alleen via wetgeving wor-
den geïmplementeerd in de nationale wetge-
ving en (nog) niet via afspraken tussen de

werkgever(s) en de werknemer(s). Met an-
dere woorden: de reikwijdte van het maat-
werkartikel, uit de Arbowet'98, kan slechts

op een handjevol onderwerpen worden toe-
gepast, namelijk dre onderwerpen die niet
door de Europese Unie dwingend zijn voor-
geschreven.
Belangrijker dan het maatwerkartikel is dan
ook de introductie van de bestuurlijke boete
binnen de Arbowet '98. Feiteliik betekent
dit dat de Arbeidsinspectie een lik-op-stuk
beleid kan voeren. Bedrijven en instellingen
die zrch niet houden aan de voorschriften
kunnen direct een boete krijgen. De boete-
hedragen per overtreding variëren vatr

maximaal / 10.000,- voor voorschriftover-
tredingen uit de Arbowet tot /2-5.000,- voor
voorschriftovertredingen uit het Arbobesluit
en de Arboregeling. Vror alle duidelijkheid:
de Arbeidsinspectie blijft de mogelijkheid
houden voor het opmaken van een proces-
verhaal.

Naast deze vernieuwingen in de Arbowet
'98 zijn er ook onderwerpen komen te ver-
vallen. Het betreft onder andere de volger-rde

verplichringen of rechten:

tz.3 Het Arbobesluit

Elke kaderwet, dus ook de Arbowet, wordt
verder ingevuld door Algemene Maatrege-
len van Besfuur (AMvB's). In de loop van
1.997 ziin alle AMvB's op basis van de Arbo-
wet (naast het Veiligheidsbesluit Fabrieken
en Werkplaatsen nog 37 andere besluiten)

- het maken van een arboiaarplan en een 'li:l

arbojaarverslag voor organisaties met ,..,,.,i..'11... ,

100 of meer werknemers in dienst; .t;''' '

- het organiseren van werkoverleg inzake ,ri,,j
a rbeidsonrsta ndighedenl

- de delegatievoorschriften, zoals geformu- §,, , .,
leerd in artikel .] I ven de Arhowerl

- het geven van een aanwiizing door de tl.,,.::lil
Arbeidsinspectie; ,.1:

- het vragen van een verzoek om wetstoe- ',:'f 
t' ,

passing aan de Arbeidsinspectie. :i.,.

Daarnaast treden er in de Arbowet '98 ook ,.,. ..i,-
wijzigingen op in de systematiek van de t. ' :r'
voorschriften. Zo moeten arbeidsongevallen ,.1.. t
nog wel geregistreerd worden, maar nu als " lr:i

een expliciet onderdeel van de risico-inven- 11r- ,.'.i
tarisatie en -evaluatie (RI&E). De voor- 'l:'
schriften over de RI&E, in de Arbowet '98, .., §
schrijven nadrukkelijk een plan van aanpak ,,-
voor, waarbij ocrk de termijn -o.t *o.d.n ::rl:.§ 

:

genoemd waarbinnen de rnaatregelen zullen 
r,.,...::,.ii,. ,.

worden uitgevoerd.
Opmerkeliik genoeg verdwijnen de begrip- .r:i .r

pen veiligheid, gezondheid en welziin uit de

Arbowet. dat wil zeggen dat deze hegrippen
zrjn vervengen door het begrip arheidsom-
standigheden. Dit betekent dat met narne -. t.i
het begrip 'welzijn' nagenoeg uit de Arbo- .,.... ..]:

wet verdwiint. 
., ,)

Of de Arbowet '98 overeenkomstig het bo- ii.:lr'''l 
.,

venstaande zal worden ingevoerd hangt na- ; ,;
ruurlilk ook af van de parlementaire
behandeling. Wanneer deze wet precies in r:,,t ,.,:;i,
werking zal treden is nog onduideliik,.maar 'r,'l ''tl 

'

aangenomen mag worden dat dit medio í,, !
1999 zal geheuren.

'12

ondergebracht in één enkele AMvB, name-
li jk het Arbeidsomstandighedenbesluit (Ar-
bobesluit). Een AMvB wordt vastgesteld on-
der de verantwoordelijkheid van het kabi-
net. Het nieuwe Arbobesluit (gepubliceerd
in Staatsblad 1997,60) is op 1 juli 1997 in
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werking getreden. Op deze datum zijn ove-
rigens ook de Arboregeling en de Beleidsre-
gels Arberdsomsrandighedenwergevi ng van
kracht geworden.
De hoofdstukindeling van het Arbobesluit

1. Definities en werkingssfeer
2. Arbozorg en organisatie van de arbeid
3. lnrichting arbeidsplaatsen
4. Gevaarlijke stoffen en biologische

agentia
5. Fysieke belasting
6. Fysische factoren
7. Arbeidsmiddelen en bijzondere werk-

zaamheden
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen,

veiligheids- en gezondheidssignalering en
herkeuring

9. Slot en overgangsbepalingen

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Ar-
bobesluit zijn alle oude veiligheids- en arbo-
besluiten in één keer ir-rgetrokken. Het eerste
hoofdstuk van het Arbobesluit is belangrijk
omdat daar vorlr sommige sectoren en cate-
gorieën werknemers afwijkende voorschriÍ-
ten met betrekking tot de Arbowet en het
Arbobesluit staan opgenomen. Het betreft

de sectoren onderwijs, overheid, vervoer,
justitie en defensie. De basis voor de afwij-
kende regels voor deze sect()ren is terug te
vinden in artikel 2 van de Arbowet. Hoofd-
stuk 2 bevat voorschriÍten met betrekking
tot diverse specifieke arboterreinen, zoals
Arbeidsveiligheidsrapport, Arbodiensten,
Bedrijfshulpverlening en Bouwplaatsen (=
voormalige Bouwprocesbesluit). De hoofd-
stukken 3 tot en met 8 geven de overige con-
crete arbovoorschriften. Deze voorschrifter.r
spreken vlak voor zich, maar soms is cen
wettelijk voorschrift zo algemeen gesteld,
dat de Arbeidsinspectie daaraan een concre-
te invulling heeft gegeven. Deze concrete in-
vulling van algemeen gestelde artikelen uit -
met name - het Arbohesluit zijn terug te vin-
den in de Beleidsregels Arbeidsomstandighe-
denwetgeving (verkrijgbaar via onder ande-
re SDU Uitgevers te Den Haag). (Zie ook pa-
ragraaf 12.6.)
Tevens komt in het Arbobesluit zo nu en dan
de bepaling voor 'dat de minister nadere re-
gels kan stellen'. Deze bepaling wijst erop
dat er in de Arboregeling nadere voorschrif-
ten met betrekking tot het desberreffende
onderwerp zijn terug te vinden.

ltlr rl::lllili

i.,r.t;.a De ongeveer 40 ministeriële regelingen die

"i::.' ,.; onder de veranrwoordelijkheid van de mi-
itillltlti nister vallen, zijn in één ministeriële regeling
''.1:, :: ondergebracht:deArbeidsomstandigheden-
r'iir'lr.ll:.: regeling (Arboregeling). Onderwerpen die in

de Arboregeling (gepubliceerd als bijlage in
12 .le StaatscóuraÀt uan 2 april I eo7, nL 631

...r;..;.,1,.1 ,. aan de orde komen zijn onder andere: eisen
aan de deskundigen van arbodiensten, speci-
fieke regels over lawaai en nadere regels
over beeldschermwerkplekken.

12.4 De Arboregeling

De Arboregeling bestaat uit negen hoofd-
stukken. De hoofdstukindeling van de Ar-
boregeling is hetzelfde als van het Arbobe-
sluit. Ter illustratie: de regels met betrekking
tot gevaarlijke stoffen staan in hoofdstuk 4
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van het Arbobesluit en in hoofdstuk 4 van
de Arboregeling. Dit vereenvoudigt het op-
zoeken van de relevante voorschriften.
Daarnaast is de Arboregeling gebruikt voor
het opnemen van gedetailleerde voorschrif-
ten uit de richtlijnen van de Europese Unie.
Zo zijn bijvoorbeeld de horden uit de richt-
li jn veiligheids- en gezondheidssignalering
(92lÍB|EEG\ overgenomen in de Arborege-
ling.

In de Arboregeling worder-r gedetaílleerde
voorschriften opgenomen. De reden om iets
in de Arboregeling op te nemen hangt nauw
samen met de mogelilkheid die de Arbowet
of het Arbobesluit biedt om een onderwerp
nader te regelen. Deze mogelijkheid is, bin-



nen de Arbowet of het Arbobesluit, te her-
kennen aan de zinsnede: 'Onze minister kan
nadere regels steller-r...'.
Zo geeft cle Arbowet ir-r art. 9 de minister
(van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de

mogelijkheid om nadere regels vast te stellen
inzake het melden en registreren van onge-
vallen en beroepsziekten. Paragraaf 1.4 varr

de Arboregeling bevat vervolgens cle defini-
ties die nodig zijn om artikel 9 van de Arbo-
wet op een juiste wijze uit te voeren.
Het grote voordeel van een rninisteriële rege-

ling is dat dc voorschriften eenvoudig en dus
snel te wijzigen zijn. De minister is nameliik
bevoegd onr zonder tussenkomst van het
parlement of het kabinet voorschriften te

wijzigen.

Vaak zal de nrinister oí staltsrecretaris ,ver
politiek gevoelige onderwerpen het parle-
rnent (willen) raadplegen voordat hii de Ar-
boregeling wijzigt. ln 1998 is de Arborege-
ling een aantal keren aangepast. Zo werd
bijvoorbeeld een paragraaf in de Arborege-
ling toegevoegd ove r de willekeurige af-
schrijving van arbo-investeringen, de zoge-

naamde Farl.o-reBcling. Voor inve:reringen
in apparaten of voorzieningen die een duide-
tijke bijdrage leveren aan het voorkomen
van gezondheidsschade bii werknerners,
krijgen werkgevers de rnogelijkheid om deze

investering fiscaalvriendelijk af te schriiven.
De lijst met in aannrerking komende investe-
ringen is gepubliceerd in Staatscourant
1,997,nr.249 en Staatscourant 1998, nr.
1,43.
Daarnaast zijn voor de zogenaamde kleine
werkgevers maatregelen doorgevoerd, die
hun administratieve lasten moeten beper-
ken. Zo is voor een werkgever die een of
meerdere werknemers in dienst heeft voor
40 uur of minder per week de verplichte on-
dersteuning van een arbodienst bij de risico-
inventarisatie en -evaluatie niet langer ver-
plicht. Het [aat onverlet de verplichting van
de hetrefíende werkgever om een risico-in-
ventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Het
ministerie varr SZrW heeft voor deze zeer
kleir-re werkgevers een speciale doe-het-zelf
checkhst ontwikkeld.

'\X/anneer werkgevers alleen werken met uit- ,, ..l.

zendkrachten en stagiaires, is ondersteuning 't' 
'':'

door de arbodienst bij ziekteverzuimbegelei- l, :.1:1..1

ding nier noodzakeliyk. Deze welknemers
*old.n immers bii ziekte begeleid <loor de ,..,ir;,,,

uitvoeringsinstelling (UVI). 1...',,,.

Tot slot is de Arboregeling aangevuld met ,,rl

een regeling over de taken van arbodiensten 'i1.,

en de criteria voor certificerer-rde instellin- l.,t

gen. Deze specifieke voorschriften hangen ..r,
nauw samen met het feit dat het Projectbu- '..'

reau Certificatie Arbodiensten (PCA) niet 't'
meer bestaat; de taken van PCA ziin overge- riiil

heveld naar de private sector. De ministelil
van SZW heeft inmiddels drie private certi- 

....i.ir.

ficerende instellingen aangewezen die de ta- :.
ken van PCA hebben overgenornen. Het l-
gaat om de certificerende instellingen: Det "!l
Norske Veritas, Lloyd's Register Quality I'
Assurance en Bureau Veritas Quality Inter- ..i,.

national. 
.]:.

De hoofdstuk- en paragraafindelitry uan de ,1i"'

de arboregeling 12.4

Arboregeling
Hoofdstuk '1 . Algemene bePalingen
1.1 l)efinities
1.2 Algemene bepalingen over opleidin-

gen
1.3 Jeugdige krantenbezorgers
1.4 Ongevalsmelding en beroepsziekten
1.5 Commissie voor advies inzake be-

zwaar en beroep
1,.6 Aanwijzingwille[<eurige afschrijving

arbovestigingen

Hoofdstuk 2. Arbodiensten
2.1 Deskundigheidseisen
2.2 EG-verklaringdeskundigheid
2.3 Certificering
).4 Teken van lrbodiensten en criteria

voor certificerende instellingen

Hoofdstuk .1. BouwProces

Hoofdstuk 4. Geuaarlijke stoffcn
4.7 Veiligheid aan, op of in tankschepen
4.2 Veilig werken rnet sprir-rgstofferr
4.3 Verbodrecirculatie

.,,1

- il'

. ,.;:.,,..

',':r. . ,ll
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4.4 Wettelijke grenswaarden
4.5 Meetmethodenasbest
4.6 Deskundigtoezichtasbestsloop
4.7 Biizondere voorschriften asbest
4.8 Werken met zandsteen
4.9 Nadere voorschriften over het werken

met lood

Hoofdstuk -ï. Beeldscb ermarbeid

Hoofdstwk 6. Arbeid onder ouerdruk

Hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen
7.1. Onderzoekingenen beproevingen

h ijskranen
7.2 Hijs- en hefwerktuigen en hiis- en hef-

gereedschappen aan boord van sche-
pen

7.3 Deskundigheidsbewi jzerr kraan- en
heimachinisten

Hoofdstuk 8. Veiligheids- en gezondheids-
signalering

Hoofdstuk 9. Ouergangs- en slotbepalingen

2. een toelichting op de betreffende beleids-
regel.

De meeste beleidsregels zijn compact (één à

twee A4-tjes). De beleidsregels verwijzen
opmerkelijk vaak naar NEN- en andere nor-

Een beleidsregel is volgens de Algemene wet
bestuursrecht'een besluit, niet inhoudende
een algemeen verbindend voorschrift, dat
een algemene regel geeft omtrent de afwe-
ging van belangen, de vaststelling van feiten
of de uitleg van wettelijke voorschriÍten bij
het gebruik van een bevoegdheid van een be-
stuursorgaan'. 'W'anneer 

over een onderwerp
een beleidsregel is vastgesteld, dan kan het
bestuursorgaan, in dit geval de Arbeidsin-
spectie. ter motivering van een uitvoerings-
of handhavingsbeschikking in beginsel naar
die regel verwijzen. Daarbij moet echter rvel
worden nagegaan of er bijzor-rdere omstan-
digheden zijn die nopen tot een afwijking
van de betreffende beleidsregel.
Op het terrein van arbeidsomstandigheden
zijn beleidsregels aan de orde wanneer er een
globaal wetteliik voorschrift is dat in de
praktiik verdere invulling behoeft en waar
ook voor geldt dat die invulling voor de
meeste praktij ksituaties toepasbaar is.

De beleidsregels Arbeidsomstandigheden-
wetgeving

De beleidsregels geven een toelichting op di-
verse artikelen uit met name het Arbo-
besluit. Er ziyn 70 Beleidsregels Arbeidsom-
standighedenwetgeving gepubliceerd. Ge-
zien de gedetailleerdheid van de Arborege-
ling zijn er slechts twee beleidsregels die een
toelichting geven op artikelen uit de Arbo-
regeling. Het betreft hier een beleidsregel
over beeldschermarbeid, apparatuur en
meubilair, en een beleidsregel over de
,rutillage van een keuringsinstantie voor
hijskranen. Met betrekking tot de Arbowet
bestaat er slechts éér-r beleidsregel. Deze
heeft betrekking op het onderwerp: voor-
lichting en onderricht van zwangere werk-
neemsters.

De Arbeidsinspectie hanteert beleidsregels
ter c()ncretisering en motivering van een
aantal algernene bepalingen in de Arbowet,
het Arbobesluit en de Arboregeling. Bedrij-
ven die zich niet aan deze beleidsregels hou-
den zullen moeten aantonen dat de manier
waarop zi1 de arbozorg op dat punt gestalte
geven minimaal even goed is als de beleids-
regels voorschrijven. Iedere beleidsregel is
opgehouwd uit rwee delen:

1. de officiële tekst van de beleidsregel;
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Beleidsregels geven dus houvast bij het reali-
seren en handhaven van goede .rrbeidsom-
standigheden.
Vóór de totstandkoming van het Arbobe-
sluit cn de Arboregeling waren beleidsregels
te vinden in een groot aantal (concept-)Publi-
catiebladen, (concept-)Voorlichtingsbladen
en dergelijke, die de Arbeidsinspectie bii ziin
werk hanteerde. Deze uitgaven waren geba-
seerd op de oude r-ritvoeringsbesluiten en uit-
voeringsregelir-rgen op basis van de Arbo-
wet. Met het nieuwe Arbobesluit en -rege-

ling is ook een nieuw stelsel van beleidsre-
gels totstandgekomen dat is afgestemd op de
nieuwe structLlur.

In het volgende overzicht staan de Beleidsre-
gels Arheids, rmstandrghedenwetgeving ge-

ordend volgens de artikelen van het Arbo-
besluit.

Beleidsregel betreffende de Arbowet

Artikel 6. Voorlicbting en onderrichï
6 Voorlichting en onderricht van zwan-

gere werkneemsters tijdens cle lactatie

Beleidsregels betreffende het Arbobesluit

H,nfdstuk 2. Arb,,zorg ett (,rgdnisali( urn
de arbeid
2 Verplichtstelling arbeidsveiligheids-

rapport, aanwi jzing installaties
2.21 Opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener

Hctofdstuk 3. Inricbting arbeidsplaatsen
3.4 Aanleg en gebruik elektrische installa-

ties
3.5 Elektronische werkzaamheden en be-

d ieningswerkzaa m heden
3.9 Noodverlichting
3.13 Automatische deuren er-r hekken en

doorgangen voor v()et[iangers
3.16 Voorzieninger-r bij valgevaar
3..19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in

kantoren
3.40 Kogelwerend glas irr benzinestations

de beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgevrng 12.5

Hoofdstuk 4. Geuaarlijke stoffen en

biologische agentia
4.1, Zorgvuldigheid, ordelilkheid en zin-

delijkheid op plaatsen waar gevaarlij-
ke stoffen aanwezig ziin

4.2 \X/ijze van beoordelen van blootstel-
ling aan toxische stoffen

4.3 Etikettering gevaarlijke stoffen
4.4-l Voorkomen van calamiteiten bij op-

slag. gebruik en transport van gasci-
linders

4.4-2 Opslag van gevaarlijke stoffen in ver-
pakkingen

4.4-3 V>orkomen van ongewilde gebeurte-
nissen bij het verladen van natriumhy-
pochloriet

4.4-4 Noodhulp bij vergiftiging door zeer
giftige stoffen

4.6-1 Onderzoek in rurn-rten waar gevaar
bestaat voor verstikking, bedwelm ing
of vergiftiging dan wel brand of ex-
plosie

4.6-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar
bestaat voor verstikking, bedwelming
of vergiftiging dan wel brand of ex-
plosie

4.9-1 Doeltreffende beheersing van bloot-
stelling aan toxische stoffen

4.9-2 Doeltreffende maatregelen bij bloot-
stelling aan rook als gevolg van las-

sen! gLrtsen, plasmasnijden en solde-
ren van metaill

4.9-3 Doeltreffende beheersing van bloot-
stelling aan stoffen door gebruik van
persoonli jke ademhalingsbescher-
mingsmiddelen

4.14 Beoordelen van blootstelling aan kan-
kerverwekkende stoffen

4.1 6 Doeltreffende beheersing van de
blootstelling aan kankerverwekkende
stoffen door gebruik van ademha-
lings besche rm ings m idde len

4.1 8 Doeltreffende beheersing van bloot-
stelling aan kankenerwckkende stof-
fen

4.19 h-rformatie voor werknemers bij het
werken met klnkerverwekkende stof-
fen

4.4.1 Beoordclen van blootstclling aan as-

beststof

i:'121
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4.46 Gebruik van persoonlijke bescher-
n.ringsmiddelen bi j overschrijding
grenswaarde voor asbeststof en as-
bestsloop

4.-50 Doeltreffend meten van asbeststof in
de lucht

4.5.1 Sanitaire voorzieningen bij overschrij-
den actieniveaus asbeststof in de Iucht
en bij asbestsloop

4.54 Melding slopen asbest of crocidoliet
4.60 Het be- en verwerken van zandsteen

in monumenten
4.64 'V/t1ze van beoordelen van blootstel-

ling aan lood
4. 1 13 Doeltreffende maatregelen tegen

blootstelling aan gevaarlijke stoffen in
thuiswerk

Hoofdsttrk §. Fysietc ltclastirtg
5.4-1 Zittend werk, staand werk, gebruik

van stasteLlnen
5.4-2 Zitgelegenheid bij kassawerk in zelf-

bed ien ingswin ke ls

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk
.5.11 Bescherming van ogen en gezichtsver-

mogen bij beeldschermwerk

7.3-4 Inventarisatie en evalLlatie van geva-
ren van arbeiclsn'riddelen

7.3-5

7.4-1,
7.4-2

7.4-3

Geschiktheid freesgereedschap en
ronde zaagbladen bij houtbewerking
Deugdeli jkheid hijskranen
Deugdelijkheid hijs- en hefgereed-
schap
Deugdelijkheid van vierwielige trek-
kers

7.4-4 Deugdelijkheid ladders
7.4 5 De kwaliteit en constructie van stei-

gers
7.7 Veiligheidsvoorzieningen inverband

met bewegende delen van arbeidsmid-
delen

7.9 Voorkomingaanrakingarbeidsmid-
delen met zeer hoge of zeer lage tem-
peratuur

7.13 Bedieningssystemen
7.1,4 ln werking stellen van arbeidsmidde-

len
7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
7.16 Noodstopvoorziening
7.20 Hljs- en hefgereedschap; onderzoek

en beproeving
7.21 Werkzaamheden in liftschachten
7.22 Yervoer van personen in werkbakken
7.23 Verhinderen van onverhoeds in bewe-

ging komen van gemotoriseerde
tra n spo rtm id de len

7.34 Toezicht op steigerbouw

Hoofdstuk 8. Persoonlijke bescbermings-
mi dde len, u e il igh ei ds- en ge zondh ei ds-
signa ler in g en h er keuring
8.2 Keuze van persoonlijke

besche r m ingsm iddelen

Beleidsregels betreffende Arboregeling

Hoofdstuk 5. Beeldschermarbeid
5.1 Beeldschermarbeid; apparatuuren

meubilair

Ho ofdstuk 7. Arb eidsm id delen
-.4 Outillagekeuringsinstanrie

.l1l Hoofdstuk 6. Fysische factoren
i.::.i r:'.' ':,. 6.1, Binnerr- en buitenklimaat

6.2 Luchrverversing
6.3 Verlichting
6.7 Beoordelen en zo nodig meten van het

geluid op de arbeidsplaats
6.8 Voorkomen of beperken van schade-

lijk geluid
6.9 §íeekgemiddeldeschadelijkgeluid

Iuch tvaarruigen

1;M:.. Hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen en speci-

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers
7.3-2 Geschiktheid aÍkortzagen voor alumi-

nium
7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap
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12.6 Arbo-Informatiebladen

De (concept-)Publicatiebladen (P-bladen) en
(concept-)Voorlichtingsbladen zijn met de
inwerkingtreding van het Arbobesluit en de
Arboregeling komen te vervallen. De Ar-
beidsinspectie hanteert bij het handhavings-
werk dus nu beleidsregels. Toch heeft de
overheid voorlichtingsmateriaaI ontwikkeld
rond een aantal belangrijke aspecten van ar-
beidsomstandigheden. Deze voorlichtings-
bladen hebben de titel meegekregen van Ar-
bo-lnformatiebladen (Al-bladen). Hierna
volgt een overzicht van de Al-bladen, met
daarhij tussen haakjes de verwrjzing naar
het voormalige P-blad.

AI-1 Arbo- en verzuimbeleid (P-190)
AI-2 lfferken met beeldschermen (P-184)
AI-3 Asbest (V(oorlichtingsblad)-2['i)
AI-4 Lawaai op de arbeidsplaats (P-166-l

+ P-166-2)
AI-5 Besloten ruimten (P-69)
AI-6 Kankerverwekkende stoffen en pro-

cessen (P-1 87)
AI-7 Kantoren (P-186)
AI-8 Zittend en staand werk (P-41)
AI-9 Biologische agentia (S(tudie)-172)

arbo-informatiebladen 1,2.7 .2

AI-10 Bedrijfshulpverlening en bedrijfs-
noodplan (P-196)

Al-11 Afscherrning en beveiliging van ma-
chines (P-10)

Al-12 Zw angerschap en arbeid (P-1 79 )

AI-13 Kassawerk in zelfbedieningswinkels
(P- 183 )

AI-1 4 Bedri jfsruimten - Inrichting, transpoÍt
en opslag (P-143)

AI-15 Veilig werken op daken (P-61)
AI-16 Beveiligen van wancl- en vloeropenin-

gen (P-45)
AI-17 Hijs- en hefgereedschap (P- 1 1-5)

AI-1 8 Laboratoria (P-1 30)
AI-1 9 Verfverwerking (P- l 39)
AI-20 Arbeid in koel- en vriesruimten (P-

142)
AI-21 Steigers (P-6, P-15, P-120, P-131 en P-

1s1 )

AI-22 §íerken met verontreinigde grond (P-
174)

AI-23 Toxische stoffen in de houtverwer-
kende industrie (P-198)

AI-24 Bouw van bedrijfsruimten (P-30)
Nationale MAC-waardenlijst (P- 145 )

t2.7 Desocialezekerheidswetgeving

12.7.1 Algemeen

In toenemende mate wordt het belang her-
en erkend dat goede arbeidsomstandigheden
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan
het verminderen van de kosten van de socia-
le zekerheid.
Hieronder volgt een korte beschrijving van
de wetrelijke regimes die van toepassing zijn
bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïnte-
gratie.

12.7.2 Ziekte

Sinds maart 1996 is er voor werkgevers
sprake van een zogenaamde eigenrisico-
periode van 52 weken. Dit houdt in dat zij
gedurende maximaal een jaar het loon van
een zieke werknemer moeten doorbetmlen.
Het loon moet minimaal 70'% bedragen van
het loon van de werknemer. In de praktilk
wordt vaak meer dan 70"/o betaald, bijvoor-
beeld omdat dat is afgesproken in de CAO.
In het ziekteverzuimbeleid, dat elke organi-
satie moet hebben, moet worden aangege-
ven hoe de zieke werknemer wordt begeleid.
Dit beleid heeft als doel de zieke werknemer
zo snel mogelijk te reïntegreren in zijn func-
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tie. De werkgever mag redelijke controle-
voorschriften vaststellen om te beoordelen
of cle werknemer ook daadwerkelijk ziek is.
Bij de vaststelling van deze controlevoor-
schriften heeft de ondernemingsraad een in-
stemmingsrecht. Verder is de werkgever na-
tuurlijk afhankelijk van het oordeel van een
bedrijfsarts. Dit is een van de redenen dat
elke organisatie verplicht is aangesloten bij
een arbodienst. lVanneer hlijkt dat de rverk-
nemer zich ten onrechte heeft ziek gemeld,
kan de werkgever de loondoorbetaling op-
schorten. De werknemer zal dan een 'second
opinion'moeten aanvragen bij de WI. Pakt
die eveneens ongunstig uit, dan k:rn de
werl<nemer in beroep gaan bij de kanton-
rechter.

Het doel van de Wet Uitbreiding Loondoor-
betalingsplicht bij Ziekte (WULbZ) is om
het bedrijf direct te confronteren met de ver-
zr-rimkosten en om een impr,rls te geven aan
het voorkomen van arbeidgerelateerd ver-
zuim. Een (onhedoeld) neveneffect van de
WULbZ is dat werkgevers scherper gingen
selecteren op de gezondheid van nieuwe
werknemers ('selectie aan de poort'). Om
onder andere dit effect te beperken is per 1

januari 199[3 de Wet op de medische keurin-
gen van kracht. Deze wet verbiedt r-r'redische
aanstellingskeuringen tenzij er objectieve re-
denen zijn om voor de desbetreffende func-
tie wél een medische aanstellingskeuring te
verrichten. Deze objectieve redenen moeten
gelegen zijn in de bescherrning van de ge-
zondheid van de nieuwe werknemer zelf of
in de veiligheid van anderen.

nemers die geen arbeidsovereenkomst heb-
ben (bijvoorbeeld uitzendkrachten). Maar
ook voor zwangere werkneen-rsters is de
Ziektewet nog steeds vrln toepa§iing. on-
danks het feit dat zij een arbeidsovereen-
komst hebben. §7aar bij dc VULbZ de
werkgever en de arbodienst de zieke wer:k-
nemer begeleiden, begeleidt de WI de zieke
werknemer wanneer deze onder de Ziekte-
wet valt.

Met cle komst van de VULbZ heeft het wet-
telijk kader rond ziekte van werknemers in
Nederland dus een duaal karakter. 'Werkne-

mers met een arbeidsovereenkomst hebben
te m:rken met de plrur privaatrechtelijk inge-
richte \VULbZ. Andere werknemers hebben
(nog steeds) te rnaken met de publieke Ziek-
tewet, rvaarbij de UVI een sleutelrol vervult.

72.7.3 Arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 janu:rri 1998 is de'Wet op de Ar-
beidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
aanzienlijk gewijzigd, als gevolg van de wet
Premiedifferentiatie en Marktwerking bij
Arbeid songeschiktheidsverzekeri ngen
(PEMBA). De vier belangrijkste elementen
van de PEMBA zijn:

L De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AA\V) wordt ingetrokken. Tegeli jkertijcl
treden hiervor)r twee nieuwe wetten
daarvoor in de plaats: de Wet Arbeidson-
geschiktheidsverzekering Zelfstandigen
(WAZ) en de §7et arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening jonggehandiczrpten
(Wajong).

2. De VAO-premie rs een pure werkgever-
spremie geworden. Orn deze lastenver-
zwaring te compenseren, is de
overhevelingstoeslag van de werkgever
richting werknemer omlaag gebracht.

J. ledere wcrkgever hetaalt in prrncipe rwee
soorten lil/AO-premies: eer-r landeli j ke
uniforme basispremie en een geclifferen-
tieerde premie. De basispremie is bedoeld
voor de financrering van alle WAO-uitke-
ringen die vóór I januirri 1998 zijn inge-

í-r.. De WULbZ is geen los stuk wetgeving, maar
.,..: '.,. .t, vormt een onderdeel van het zogenaamde.'.']1ï.}"1 

arbeidsovereenkomstenrecht. Hèt arbeids-

",rllla ': omstandighedenrecht, inclusief de bepalin-
gen over ziekte, zijn terlrg te vinden in boek
7 van het Burgerlijk Wetboek, titel 10. De
WULbZ is dus van toepassing in die situa-
ties waarin sprake is van een arbeidsover-
eenkomst. Voor ambtenaren geldt een verge-
lijkbare regeling die echter niet gebaseerd is
op het Burgerlijk \Wetboek.

Ondanks deze ontwikkelingen bestaat de
Ziektewet r.rog steeds, met name voor werk-
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gaan. Hoewel de basispremie dus voor
ieder bedrijf gelijk is, ziln er bedrijven die
minder basispremie betalen. Deze bedrii-
ven hebben hetzij een bepaald pcrcentage
arbeidsgehandicapte werknemers
(arbeidsgehandicapten zijn niet alleen
WAO'ers) in dienst, hetzij een bepaald
percentage van het werk uitbesteed aan

de sociale lverkvoorziening. Met de
gedifferentieerde premie worden die
-il/AO-uitkeringen betaald die vanaf 1

januari 1998 zijn ontstaan. Deze prenrie
wordt per bedrijf vastgesteld. Na:rrmate
er meer werknemers v:rn een bedrijf in de
'!íAO belanden, stijgt het gedifferen-
tieerde premiedeel en vice versa natullr-
lijk. Aan de gedifferentieerde premie is
een maximum verbonden, voor grotere
bedrijven (met meer dan vijftien perso-
neelsleden) is dat wat hoger dan voor
kleine bedrijven. Het doel van deze pre-
n-riedifferentiatie is orr bedrijven directer
te confronteren met de arbeidsonge-
schiktheidskosten in de hoop - en ver-
wachting - dat daardoor de aandacht
voor preventie van arbeidsongeschikt-
heid zal toenemen.
Bedrijven hebben de mogelijkheid om
vo()r een periode v.rn vijf jaar eigenrisico-
drager te worden van de \il/AO-uitkerin-
ger-r. Dit betekent dat in plaats van de UVI
het bedrilf gedurende vijf jaar de VAO-
uitkering van arbeidsongeschikte werk-
nemers betaalt. Het voordeel van dit
eigen risico dragen is dat deze bedrijven
geen gedifferentieerde premie hoeven te

betalen. Verder houden zij de uitvoering,
waaronder de begeleiding van de arbeids-
ongeschikte werknemers, in eigen hand.
Voor alle duidelijkheid: ook in geval van
het eigenrisicodragerschap voert de UVI
de claimheoordeling uir. De eigenrisict-r-
drager is overigens vrij om de arbeidson-
geschiktheidsrisico's particulier te
verzekeren. Bedrilven die eigenrisicoclra-
ger zijn l<unnen rweernaal per iaar terug-
keren in het publieke'§7AO-stelsel.
Vervolgens moeten deze bedrijven dan
wel tenminste drie jaar wachten om

de sociale zekerheidswet geving 12'7.4

opnieuw eigenrrsicodrager te kunnen
worden. Na enige aarzeling lijkt het er
eind 1998 op dat steeds meer bedrijven
kiezen voor het eigenrisicodragerschap.

De §íAO kent, sinds 1 januari 1998, ook
een duaal systeem. Bedrijven kunnen deel

blijven uitmaken van het publieke WAO-be-
stel, met een gedifferentieerde premie en

waarbij de begeleiding van de arbeidsonge-
schikte werknemer voor een belangrijk deel

in handen is van de UVL Maar men kan ook
kiezen voor een nagenoeg privaat §lAO-be-
stel, waarbij alleen nog de claimbeoordeling
in handen is van de UVI.

12.7.4 Reïntegratie

Tot voor kort waren er vele financiële in-
strumenten om mensen met een arbeidshan-
dicap te (relintegrererr. Deze instrumenten
stonden echter verspreid over diverse stuk-
ken wetgeving en de administretieve romp-
slomp was aanzienlijk. Met de komst van de

Wet op de (re)integratie van arbeidsgehan-
dicapten (REA), sinds 1 juli 1998, is hier
verandering in gekomen. Hieronder zal be-

knopt worden ingegaan op de volgende vra-
gen: Wie is eigenlijk arbeidsgehandicapt?
'Wie is formeel verantwoordelijk voor de ar-
beidsgehandicapte ? Welke vergoedingen
zijn er?

Arbeidsgeh andicapt
De overheid wil nadrr.rkkelijk proberen die
mensen te helpen die door ziekte of gebrek
niet in staat zijn hun werk te hervatten of
ander werk te vinden. Met deze ornschrij-
ving wordt de doelgroep arbeidsgehandi-
capten, ten opzrchte van de oude situatie,
aanzienlijk vergroot. Het betreft namelijk
niet alleen mensen die al als zodanig worden
bescl-rouwd, maar ook mensen die na een

meclisch-arbeidskundige beoordeling (REA-
toets) als arbeidsgehandicapt wr>rden aange-
merkt.
De eerste groep mensen bestaat formeel uit
de volgende categorieën:
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- Personen die een uitkering ontvangen
kr:rchtens de §lAO, de §7AZ en de
'§7a jong.

- Personen die een (subsiclie voor een)
voorziening krijgen voor het bel-roud,
herstel of bevordering van de arbeidsge-
schiktherd.

- Personen die op een wachtlijst staan voor
plaatsing in een sociale werkvoorziening
(\ís\7).

Verantu,oordeliik
Het is belangrijk dat het volstrekt cluidelijk
is wie de arbeidsgehandicapte ondersteunt
bij de (re)integratie. Het uitgangspunt is dat
de organisatie die al een financiële relatie
heeft met de arheidsgehandicapte daarvoor
verantwoordeiijk is. Zo moet de werkgever
al het mogelijke doen om te voorkomen dat
mensen arbeidsgehandicapt raken, en v'/an-
neer rnensen toch ziek w<>rden dat hij ver-
volgens al het mogelijke doet om de reïnte-
gratie in de huidige functie te bevorderen en
eventueel de arbeidsgehandicapte werkne-
mer in een andere functie te reïntegreren. Is
dit la2ltste niet mogelijk dan r-reemt de UVI
de verantwoordelijkheid voor de reïntegra-
tie van de arbeidsgehandicapte werknemer
over. Daarnaast heeft de UVI ook de verant-
woordelijkheid voor arbeidsgehandicapten
met onder andere een §íAO-, §7AZ-,
§Tajong- en W''W-uitkering. De gemeente-
lijke sociale diensten zijn verantwoordelijk
voor arbeidsgehandicapten die een uitkering
van de gemeente ontvangen, bijvoorbeeld de
bilstandsgerechtigden. Tot slot heeft de Ar-
beidsvoorziening de verantwoordelijkheid
voor arbeidsgehandicapten met een nabe-
staandenuit[<ering en arbeidsgehandicapten
zonder enige uitkering.

Vergoedingen
Om het bevorderen van de (re)integratie van
arbeidsgehandicapten voor werkgevers fi-
nancieel aantrekkelijk te maken, zijn er vier
(nagenoeg) nieuwe vergoedingen in het le-
ven geroepen. Zo is er een plaatsingsbudget
beschikbaar voor werkgevers die een ar-
beidsgehar-rdicapte in dienst nemen. Dit bud-
get bedraagt / 24.000,-, verspreidt over drie
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jaar. Voor het eerste jaar rs er / 12.000,- be-
schikbaar, voor het tweede jaar f 8.000,- en
voor hct derde jaar / U.000,-. De enige eis
voor het verkrijgen van dit plaatsingsbudget
is dat er met de arbeidsgeh:rndicapte een
arheidsovereenkomsr vrn lennrinste zes

maanden nroet worden gesloten. De werk-
gever is dus vrij in de besteding van het
plaatsingsbudget.

Voor werkgevers die een arbeidsgehandi-
capre werknemer in een andere functie bin-
nen het bedrijf plaatsen is er een eenmalig
herplaatsingsbuclget van I 8.000,- beschik-
baar. Ook hier zijn de eisen voor het verkrij-
gen van I'ret budget gering. Verder bestaat er
nog het zogenaamde pakket-op-maat voor
werkgevers die denken meer kosten te ma-
ken voor het (re)integreren van arbeidsge-
handicapten. Bij deze vergoeding moet de
werkgever een individuele begroting opstel-
len waarin wordt aangegeven voor welke
zaken geld gevraagd wordt. Dit pakket-op-
maat kan dus een totaalbedrag omvatten
dat meer is dan het plaatsingsbudget. Daar
staat echter tegenover dat de werkgever in
dit geval een overzichtelijke begroting moet
maken. Bij het plaatsings- en herplaatsings-
budget zijn deze administratieve handelin-
gen nauwelijks aanwezig. Overigens kan een
werkgever niet tegelijkertijd twee - boven-
genoemde - vergoedingen krijgen; hij moet
een keuze maken. Tot slot heeft de werkge-
ver de mogelijkheid om een persoonsge-
bonden voorziening aan te vragen voor de
arbeidsgehandicapte werknemer, bi jvoor-
beeld een aangepast beeldscherm.

Naast de bovengenoemde nieuwe elementen
is er een aantal hestaande reintegratie-in-
strumenten in de §íet REA opgenomen en
zi jn hestaa nde rer'ntegratie-instru menten in
andere wetten blijven staan.

De belangrijkste op de werkgever gerichte
instrumenten zijn:

Voor het in dienst nemen van arbeidsgehan-
dicapten:
1. plaatsingsbudget (art. 17 REA);
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2. vergoeding van de loondoorbetaling bii
ziekte van de arbeidsgehandicapte gedu-
rende 52 weken (art. 29b Ziektewet);

3. het eventueel (opnieuw) arbeidsonge-
schikt raken van een arbeidsgehandicapte
telt niet mee bij de berekening van het
flexibele \VAO-premiedeel van de werk-
gever (artt. 75a en 76f §(/AO).

Voor het in dienst houden van arbeidsge-
handicapten:
1. persoonsgebonden voorzieningen (art.

15 REA);
2. herplaatsingsbudget (art. 16 REA).

Voor het in dienst nemen en houden van ar-
beidsgehandicapten:
1. loondispensatie (art. 7 REA);
2. pakket-op-maat (art. lU REA);
3. kwijtschelding van en korting op WAO-

basispremie (artt.77b t/m 77e WAO).

Daarnaast bestaan er ook reïntegratie-
instrumenten die gerrcht zijn op de arbeids-
gehandicapte werknemer:
1. persoorrsgebonden voorzieningen (art.

31 REA);
2. loonsuppletie bij het aanvaarden van

werk tegen een lager loon (art.32).

Tot slot bestaan er ook nog specifieke reín-
tegratie-instrumenten voor zelfstandigen.

Mer de komst van dc \íet REA lijkt het erop
dat er nauwelijks meer finar-rciële bezwaren
bestaan tegen het dienst nemen (houden)
van arbeidsgehandicapten. Immers, bij het
aangaan van een arbeidsovereenkomst met
een arbeidsgehandicapte heeft de werkgever
recht op een plaatsingsbudget van

f 24.000,-. §íordt de arbeidsgehandicapte
werknemer onverhoopt ziek, dan wordt de
verplichte loondoorbetaling bij ziekte door
de werkgever overgenomen door de verant-
woordelijke UVl. '§7ordt de arbeidsgehandi-
capte werknemer (opnieuw) arbeidsonge-
schikt in de zin van de WAO, dan telt deze
WAO'er niet mee in de berekening van het

flexibele'§7AO-premiedeel. Daarnaast kan
de werkgever, wanneer er een bepaald per-
centage arbeidsgehandicapten in de organi-
satie werkt, ook nog een gedeeltelíjke of ge-

hele kwijtschelding van de §7AO-basispre-
mie krijgen. Deze kwijtschelding vindt ook
plaats bij het uitbesteden van een deel van
het werk aan een sociale werkplaats.

Literatuur
- De Arbowet compleet, TNO Arbeid,

Hoofddorp, aprll 1997.

- Het Arbobesluit compleet, TNO Arbeid,
Hoofddorp, september 1 997.

- De Arbeidstijdenwet compleet: toelich-
ting, wettekst, register, literatuurLjst,
TNO Arbeid, Hoofddorp, iuli 1997.

- Het Arbeidstijdenbesluit compleet: toe-
lichting, wettekst, register, literatuurliist,
TNO Arbeid, Hoofddorp, ianuari 1.996.

- De Arboregeling compleet: toelichting,
wettekst, register, literatuurlijst, TNO
Arbeid, Hoofddorp, augustus 1997.

- Arbeidsomstandighedenen aansprake-
tijkheid, TNO Arbeid, Hoofddorp,
augustus 1996.

- ArboROM: cd-rom met bibliografische
gegevens uit bibliotheek TNO Arbeid,
aangevuld met full-text bestanden van
wetteksten uit de juridische reeks, P-bla-
den en veiligheidsvoorschriften van
AMG, TNO Arbeid, Hoofddorp, 1997.

- Arheidsomstandigheden recht en prak-
tijk, Uitgeverii Kluwer, Deventer.

- Juridische praktijkreeks voor de Arbo-
adviseur, Uitgeveri j Kluweq Deventer.

- De aangegeven AI-bladen ziin verkrijg-
baar bij SDU Servicecentrum Uitgeve-
rijen, Postbus 2001.4,2500 EA Den
Haag.

- Handboek Arbowet: rechten en verplich-
tingen, toegelicht voor werkgever en

werknemer / Poest-Clement, P.E. van der,
Boere, A.H.M., SDU, Den Haag, 1998.

- Vernieuwde Arbowet voorziet in lik-op-
stuk beleid, In: Staatscourant ( 1998), nr.
27, p. 1.

.-,r11.

i21



Lawaai tijdens werk ofhobby is een groot gevaar.

Zonder bescherming is uw gehoor snel voorgoed beschadigd.

Oordoppen en oorkappen helpen vaak niet. Ze passen slecht en

zijn vaak oncomfortabel. Met de Tympro bent u het lawaai wel de

baas. Deze geavanceerde gehoorbeschermer wordt op maat

gemaakt en in het oor gedragen. De Tympro dempt het lawaai

afdoende maar sluit u niet van uw omgeving af

Hierom kiest u de Tympro:

O beschermt optimaal en draagt bijzonder licht en comfortabel

O is uiterst nauwkeurig in- en nastelbaar in stappen van 2dB

O geeft persoonlijke service, zowel vóór aanschaf als daarna.

((

VodgingTympro Benelu Nederlmd: posrbu 381 .3220 Al Hellryoetsluis

tel. +31 (0)181-324910. fax +31 (0)181-324918

VctigingTympro Bendu België: postbu 41 . 8-3910 Neerpelt

tel. +32 (0) I l-801501



13 WERK. EN RUSTTIJDEN

Onder druk van toenemende concurrentie
en snelle technologische onrwikkelingen
gaan steeds meer bedrijven ertoe over de in-
zet van werknemers te flexibiliseren. Dit kan
bijvoorbeeld door de inzetbaarheid van
werknemers te vergroten (functionele flexi-
biliteit) of door het aantrekken van los-vaste
krachten (numerieke flexibiliteit). Twee op
de drie bedriiven maken gebruik van flex-
werkers om de pieken en dalen in het werk
op te vangen.
Een andere mogeliikheid om de flexibiliteit

binnen het bedrijf te vergroten, is het flexi-
biliseren van de werk- en rusmijden: bedrijf-
stijdverlenging, overwerk en ploegenarbeid.
Het invoeren van nieuwe werktiiden is ech-

ter niet zonder risico's, met name voor de ge-

zondheid van de werknemers. Bovendien
nemen de capaciteiten van werknemers 's

nachts af, zodat het werken in de nacht-
dienst ook bedrijfsmatig minder aantrekke-
lijk is. Tot slot legt het werken op afwijken-
de tijden een zware claim op het privéleven
van de werknemers.

,.,,*13i.

r3.1 Soorten afwijkende werktijden

De dagdienst (werken tussen 07.00 en 18.00
uur op door-de-weekse dagen) is in Neder-
land nog steeds het meest voorkomende
type arbeid. Maar er ziin nogal wat uitzon-
deringen.
Er zijn zes verschillende soorten afwijkende
werktijden te onderscheiden:

- Ploegendiensten ziin diensten waarbij
twee of meer ploegen van werknemers na

elkaar werken zodat de totale bedrijfstijd
verlengd wordt. Ploegendiensten komen
vooral voor in productiebedriiven, wan-
neer de productie vereist clat de perso-
neelsbezetting per ploeg steeds hetzelfde
blijft.

- Overige continudiensten komen vooral in
de gezondheidszorg voor, maar ook bij
bijvoorbeeld de politie. De dienstverle-
ning moet steeds mogeliik ziin, maar niet
met constant dezelfde personeelsbezet-
ting. In de nacht kan de bezetting kleiner
ziin.

- Bij structureel afrvijkende werktiiden
wordt steeds op dezelfde afwilkende tij-
den gewerkt. Voorbeelden zijn avond-
r,verk, werk dat vroeg in de ochtend
begint (voor 06.00 uur, zoals bij bakkers)
of werk op zaterdag en/of zondag.

- Geïntensiveerde werktijden, zoals over-
werk en seizoenswerk, komen voor wan-
neer door een tijdelijke of permanente
vraag naar het te leveren product het
bestaande personeel langer moet werken
dan de werktijd waarvoor zij aangeno-
men zijn. Ook gebroken diensten ziin een

vorm van geïntensiveerde arbeid: de

daluren worden uit de functie geschrapt,
zodat de inspanning op de werkuren
hoog is.

- Consignatie- en oproepdiensten zijn dien-
ster-r waarbij werknemers voor of na hun
werkdag opgeroepen kunnen worden
indien dat nodig is. Voorbeelden ziin
monteurs bij reparatiebedriiven of
oproepdiensten bij de politie of in de
gezondheidszorg. Daarnaast zijn er de

nul-urencontracten, waarbij werknemers
naar behoefte wel of niet opgeroepen
worden.

- Nieuwe werktiidvormen zijn experimen-
ten met bestaande werktijden. Voorbeel-
den zijn de vierdaagse werkweek (vier
dagen per week 9 of 9lzuur werken), de

tweeploegendienst met korte werkdagen
(ploegentoeslag wordt uitgekeerd in tiid
in plaats van geld), en de dagdienst met
variabele begin- en eindtijden.
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13.2 werk- en rusttijden

t3.2 Afwijkende werktijden

De werkende beroepsbevolking in Neder-
land bestaat uit ruim zes miljoen personen.
Dat zijn niet alleen werknemers met een vast
arbeidscontract, maar ook zelfstandigen
(ruim 600.000) en werknemers mer een
flexibele arbeidsrelatie, zoals oproepkrach-
ten en werknemers met een rijdelijk arbeids-
contract van korter dan een jaar (ongeveer
400.000).
Van al deze mensen werkt bijna de helft op
afwijkende tijden. Volgens de Enquète Be-
roepsbevolking 1997 hadden ruim drie mil-
joen werknemers (48,7%\ afwijkende werk-
rijden. Zo'n 950.000 werknemers werken
regelmatig in de nacht of avond (waaronder
362.000 in ploegendienst). Ruim 1,1 mil-

in Nederland

joen werknemers werken regelmatig 's

avonds, ruim 1 miljoen in het weekend.
Het werken op afwijkende tijden speelt zich
vooral af in de horeca (B9oÀ van de werkers,
meestal in de avond en de nacht), landbouw
en de visserij (827" van de werkers, veel
avond- en weekendwerk), de detailhandel
(81% van de werkers, veel avond- en week-
endwerk) en de transport-, opslag- en com-
municatiebedrllven (657. van de werkers,
veel nachtwerk). Werken op afwijkende tij-
den komt met name ook voor in de commer-
ciële en dienstverlenende beroepen (politie,
brandweer, bewakers, verplegenden) en re-
latief weinig in administratieve functies.

.,.,í.,rti 13.3 Gevolgen van afwijkende werktijden

'ï3,.,rl

Werken op afwijkende tijden kan op drie
manieren problemen bij werknemers ver-
oorzaken: door de doorbreking van het
maatschappelijk ritme, door de doorbreking
van het dag-nachtritme, en door een grotere
belasting door meer arbeidsuren.

13.3. I Maatschappelijk ritme

De maatschappi.j is voor een belangrijk deel
op het werken in de reguliere dagdienst in-
gesteld. §flerknemers die op afwijkende tii-
den werken, missen dus een deel van het
maatschappelijk leven. Zij kunnen niet of
slechts beperkt deelnemen aan a[erlei re-
creatieve activiteiten en activiteiten in
verenigingsverband.
Ook kunnen er problemen ontstaan door
een ander ritme dan de huisgenoten. Het
werken op andere tijden kan echter ook
voordelen hebben. \Werknemers die overdag
geen baan kunnen hebben, bijvoorbeeld
vanwege zorgtaken, kunnen soms op andere
tijden (in de avond of in het weekend) wel

werken als de zorgtaken door anderen over-
genomen kunnen worden.

1.3.3.2 Dag-nachtritme

Met name het werken in de nacht veroor-
zaakt problemen. Dit heeft te maken met her
dag-nachtritme van de mens. Allerlei [i-
chaarnsfuncties (harrslag, sprjsverrering.
hormoonproductie enzovoort) werken zo-
danig dat ze overdag activireit stimuleren en
's nachts activiteit remmen. Dat betekent dat
werken in de nacht vermoeiender is d:rn
overdag. Bovendien is het slapen overdag
minder herstellend dan het slapen 's nachts.
Dit effect wordt steeds sterker: wie meer
nachten achter elkaar werkt, wordt steeds
vermoeider en heeft steeds meer tijd nodig
om te herstellen.
Daar komt bij dat de mens 's nachts vatbaar-
der is voor infecties en toxische stoffen dan
overdag, en dat allerlei vaste patronen, zoals
de dagelijkse maaltijden, veranderen. Kort-
om, nachtwerkers hebben meer kans op het
krijgen van vermoeidheids-, slaap-, en ge-

i24



zondheidsklachten dan werknemers in dag-
dienst.

13.3.3 Toenemende arbeidsbelasting

Sinds de wijziging van de Arbeidswet 1.979
(in 1922) is in Nederland de hoofdregel van
kracht dat de belar-rgrijkste categorieén
maximaal 8,.5 uur per dag en 48 uur per
week mogen werken. Na de tweede wereld-

de arbeidstijdenwet 13.4

oorlog is de werkweek nog korter geworden
en momenteel werken Nederlandse fulltime
werknemers gemiddeld nog ongeveer 39 uur
per week. Hoewel het aantal contracturen
de afgelopen decennia geleideliik is gedaald,
is het íeitelijk aanral uren ziel noemens-
waardig lager. Meer dan de helft van alle
werknemers werkt nameliik regelmatig
meer dan het contractueel overeengekomen
rrantal uren.

:t:tí::ir.ria
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13.4 De Arbeidstijdenwet

Om tegemoet te komen aan de eisen van
flexibilisering en de tendens om per bedrijfs-
tirk afspraken te maken, is sinds 1996 de Ar-
beidstijdenwet van kracht. Met deze wet wil
de overheid tevens aansluiten bij de ontwik-
keling dat werkgevers en werknemers sAmen
rneer verantwoordelijkheid nemen voor de
invulling van de werktijden.
De wet kent naast standaardnormen een
aantal overlegnormen. Met deze laatste nor-
men kunnen werkgevers en werknemers - in
overleg - van de minimumbepalingen in de

standaardregeling afwijken. $Terknemers
moeten dan wel met een vakbond, een me-
dezeggerrschapsorgaan of personeelsverte-
genwoordiging overleggen, anders geldt de
stanclaardregeling.
In het kort komt de standaardregeling van
de Arbeidstijdenwet er op neer dat de werk-
dag rnaximaal negen uur rnag duren en de

werkweek maxrmaal 45 uur (met een maxi-
mum van 520 uur per dertien weken). Voor
jeugdige werknenrers (16 of 17 laar) geldt
schooltijd als arbeidstijd.
Overwerk is toegestaan mits dit af en toe ge-

beurt en de totale diensttijd tot een tnaxi-
murn van elf uur beperkt bliift (met een

maximum van 54 uur per week en .58.5 uur
per dertien weken).
In principe is de zondag geen werkdag. Als
er wel op zondag wordt gewerkt, moet de
werknemer in iedere periode van dertien we-
ken minimaal vier zondagen vrij hebben.

De minimale rusttijd per dag is elf r.rur, met
een mogelijkheid deze één keer per zeven et-
malen in te korten tot acht uur, Voor iedere
zeven etmalen geldt een wekelijkse rust van
minimaal 36 uur, dan wel voor iedere negen
(aaneengesloten) etmalen een aaneengeslo-
ten rust van minimaal zestig uur (eenmaal
per vijf weken in te korten tot 32 uur).
Pauzes zijn verplicht bii werktijden vanaf
5,5 uur (jongeren 4,5 uur), waarbij de werk-
nemer dertig minuten aaneengesloten pauze
moet hebben. Bij werktijden van langer dan
acht uur geldt 45 minuten pauze en bii
werktijden van langer dan tien uur geldt zes-

tig rninuten pauze, telkens met minimaa[één
keer dertig minuten aaneengesloten.
Van nachtdienst is sprake als tussen 00.00
uur en 06.00 uur wordt gewerkt. Voor
nachtdiensten gelden strengere regels dan
voor dagdiensten. Er mag maximaaI vijf
nachten achter elkatrr worden gewerkt. Jon-
geren tot 1[l jaar mogen niet rn nachtdienst
werken.
De overlegregelir-rg biedt meer vrijhetd waar
het de werktijden en de zondagsarbeid be-
rreft. Z<t kunnen bedrijven de werktijden be-

ter afsteÍnmen op hun behoefte. Drrt komt
de flexibiliteit ten goede. Aan cle andere kant
wordt de gezondheid van de werknemers
bescherrr-rd doordat de overlegregeling wat
betreft cle rusttijden nar,rwelijks afwijkt van
de stanclaerrd regeli ng.
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Tabel 1 en tabel 2geveteen uitgÈbreider
ovefzicht van de werk- en rusttiiden volgen§
de Arheidstiidenwet.

Tabel 1.'Werknemers uan L8 iaar of owdero

13.4 werk- en rusttijdrn

Normen: werklremers van
18 iaar of ouder

minirnum rasttiyden

wekeliikse rust

dagelijkse rust

zondagsarbeid

.arbeidsverbod

uitzondering 1 rbeidsverbod

uitzondering 2 arbeidsverbod

zondagsbepaling

maximum arbeidstijden
(structureel)

arbeidstijd per dienst

arbeidstiid per week

arbeidstijd per 4 weken

arbeidstijd per l3 weken

in geval van arbeid op zondag ten
minste4 vriie zondagen per 13
weken

in geral van arbeid óp zondag ten
minste 13 vÍije zondagen per.52
weken

gemiddeld 50 uur per week
(200 uur)

gemiddeld 45 uui per week
(585 uur)

Standaardregeling Qverlegregeling

hetzii 3-6 uur per periode van 7x 24 uur, hetzij 60 uur per periode van.9x
24 uur (1x per 5 weLen in te korten tot32 uur)

1 1 uur per 24 uur ( 1x per periode van 7x 24 uur itr rc korten tot 8 uur)

op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij ...

tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit

tenzii de bedrijfsomstandigheden dit mdzakeliik maken en het medezeg
genschapsorgaan, .of bii het ontbreken daarvan de personeelsvertegen-
woordiging, of bij het ontbrekendaarvan de trelanghebbende werknemer,
daemee instemt

9 uur

45 uur

gemiddeld 45 uur per week

gemiddeld 40 uur per week (520
uur)
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de arbeidstijdenwet 13.4

Normen: werknemers van
I 8 jaar of ouder

Standaardregeling Overlegre.gel ing

aanuull:ende regel.s dls èr sÍ)Ídke.is
uon nachtdiensten

(arbeid twsen 0A.00 en 06.04
taur)

minimum rlrst nà een nachtdicnst
die eindrgt na 02,00 uur

Íninimum rusi na een reeks nacht-
diensten

maximum arbeidstijd per nacl.rr-
dienst

nraximum arbeidstijd per 13
weken

maximum aanral nachtdiensten

maximum aantal 4chrcreenvol-
gende nachtdiensten

14 uur

48 uur

8 uur

gerniddeld 40.uur per week

1 0 per 4 wcken en 25 pet 1 3. weken
( 1,6 per 4 weken als,de nachtdiensten
voor óf óp 02.00 uur eindigen)

-5 (6 als de nachtdien§tèn vóor oÍ op
02.00 uur eindigen)

I 4 uur { 1 x per pcriode van 7x 24
uur in re korten tot 8 uur)

48 uur

9 uur

gerniddetd 40 uur per week (520
uur)

28 per 13 weken (52 per 13
weken als de nachtdiensten voor
of op 02.00 uur eindigen)

7

mdximum d'rbeidstiiden b.ii auer-
werk (inrideaeal)

arbeidstijd per dienst

arbeidstijd për week

arbeidstild per 13 weken

11 uur

54 uur

gemiddeld,í5 uur per week (585
uur)

12 uur

60 uur

gemiddeld 48 uur per week (624
uur)

dantullende regels bii ouerweïk
als er sprafue is uan nachtdiensten

maximum arbeidstijd per nacht-
dienst

maximum artrcidstiid per week

maximum arbeidstijd per 13
weken

I uur

54 uur

gemiddeld.40 uur pe r week (520
uur)

10 uur

60 uur

Bemiddeld 40 uur per week (520
uur)

pabzë (tiidtuimte udn ,ninifiddl
1 /4 uur)

arbeidstijd per dienst > 51/2 uur

arbeidstiid per dienst > 8 uur

arbeidstijd per dienst > 10 uur

l/2 uur

3/4 uur, waarv,4n 1/2 uur aancen-
geslprcn

1 uuq waarvan 1/2 uur aaneen-
gesloter

lD uur (op te splitsen in 2x 114

uurJ



Standaardrege.ling

13.4 werk- en rusttiiden

Normen: werknemers van
18 iaar oÍ ouder

cons igaatie (aftuii king rastt:ijd €tl
Pauze

periode zonder eonsignatie per 4
weken

consignatie voor en na een nacht
dienst

maximum arbeidstijd per 24 uur

maximum arbejdstiid per week

maximum 4rbeidstijd per 13.

weken

maxi@um arbeidstijd per 13
weken als de consignatic geheel of
gedeelrelijk de periode tussen
00-00 uur en 06.00 uur omvat

minimum arbeidstijd bij oproep
in consignatie

Overlegregeling

2 tiidruimten van elk minimaal 7x 24 uur

oiet toegestaan

13 uur

60 uur

gemiddeld 45 uur pu week (585 uur)

gemiddeld 40 uur pei week (52Q uur)

112 uut

als 314 van de arbeid onder één wetteliik reHime valt, geldt dat regime
voor de gehele dimst

rnaximaal 10 uur arLreid per dienst, na die dienst rninimaal 1 I uur rust

Overlegregeling

samenloop in een d.ienst (per
uoorge scbre u en LUet te lii k r egime
mirunrual 1 uur arbeid)

J/4-bepa ling van toepassing

3/4.bepaling niet van toe. passilrg

sanenloop bií Uuee opeenuol-
§ende diensten

minimum rusttiitl tussen t eiiie
diensten

" Bronr Ministerie van Soeiale Zaken en §Terkgelegenheid, Arbeidstijdenwet, één nieuwe regeling voor
bedrijven én overheid. Vos, P.H., De wefteliike arbeidstijdnormen in éét oogopslag in: Arbsdsomstandigheden
Concreet 718, 1995.

Tabel 2. Jeugdige uerknemers

Nomen: werknemers van 18 jaar
óÍ ouder

bijzondere bepaling als arbeid
tuordt uetticbl

gelij kstelling met arbeidsti jd

Standaardregeling

schooltijd = arbeidstiid
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de arbeidstijdenwet

Normen: werknerners van 18 jaar
of ouder

Standaardregeling Overlegregeling

minimum lusttijden

wekelijkse rust

dagelijkse rust

36 uur per periode san 7x 24 ur

12 uur per 24 uur, waarin de
periode tussen hetzii 22.00 uur en
06.00'uuq hetzij 23.00 uur en
07.00 uur is begrepen

zondagsarbeid

arberdsverbod

uitrcndering 1 arbeidsverbod

uitzondering 2 arbeidsverbod

Tlrndagstust

op zondag wordt geen arbeid ver-
richt, tenzij ...

tenzii het tegendeel is bedongen
en uit de aard van de.arbeid
voortvloeit

tenzil de bedri jfsomsrandigheden
dit noodzakelijk maken en het
medezeggenschapsorgaan, of bii
het ontbreken daarvan depqr-
soneelsvertegen woordi gin g, of bíi
het ontbreken daarvan de belang-
hebbende werknem€r, daaiméë
instemt

4 vrije zondagen per 1 I weken,
als op zondag arbeid wordt ver-
richt, is de zaterdag vrii

op zondag wordt geen arbeid ver-
richt, tenzij ...

tenzii het tegendeel is lxdongen
en uit de aard van de arbeid
voortvloeir

rcnzij de bedrilfsomstandigheden
dlt noodzakelijk maken en het
medezeggensshapsorgaan, of bij
het ontbreken daarvan de per-
soneelsvenegenwoordiging, of bi j

her mtbreken daarvan de bclang-
hebbende werknemer, daarmee
ihsteint

13 vrije zondagen per 52 weken,
als op zondag arbeid wordt ver-
richt, is de zaterdag vrij

maximum ar be idstij den gtructu-
reel en incidenteel)

arbeidstijd per dienst

arbeidstijd per week

arbeidstiid per 4 weken

Nrrbrd-r"

Consignatiediemst

9 uur

45 uur

gemidcleld 40 uur per week
(1ii0 uur)

V*b"d.,

Verboden

?aare (íiidruimte uan minimaal
-[ 

/4 uur

arbeidstijd per dienst > 411, uur

arbeidstijd per dienst > I uur

112 uur

3/4 uur, waarvan 112 uur aaneen-
gesloten

1/2 uur (op te splitsen i:n 2x -ll4

uur)
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werk- en rusttiiden

Normen: wcrknemcrs van 1ll jir:rr
of outler

sailte/tlooï) ín et'tr dienst (Per uot)t
!tschr(utn tt ell;lt1l; r,'yi»t,' ttri'ti
maal I nur arltt,id)

-3l4-bcpa ling van toeprssing

.i/4-bepaling niet van toeprssing

sdm enlool b i i hree ( )p ecnt)olgcn.!e
d ietstan

rninimum rusttijd tussen bridc tiien
Sten

Ovcrlcgrcgel ing

als 3/4 van dc arheid order éer wettclijk rcginre valt, geldt dat rrgirnc
voor dc gehelr'dienst

rraximaal 9 uur arbeid pet dicrst, na dic dicnst mininrarl 1 f Llur rust

lr:irii.1i{lr,!f'l

:i1!\ililll:il:!:llL1l i

:rilí,r::latijlj, :..

*í*|,,,tÀ Voor meer gedetailleerde rnformatie over de

tíliiÉ Arbeidstijdenwet wordt verwezen naar 'De

àí,,ir, Arbeidstijdenwet compleet' van J. van

.|.i:;:.; Drongelen en P.H. Vos (Literatuur).

i:.l1.; De normen ziin in principe voor a[[e werk-
t:',.:: aa., :.; nemers van toepassing, en in alle sectoren.
ll-,:,,,..:':i In het ArbeidstildenbJiluit is een aantal sec-

:.:a:.:,, : toraleuitzonderingsbepalingenopgenomen.
i.|t,.1..',lr.. Meer informatie o"rer iret aiueiasiiia.nu.-
tltïï : sluit is te vinden in'Het Arbeidstijdenbesluit
:lï.:..': compleet'(TNO Arbeid, 1996) en een bijta-
l: :;t '.: ge uit ,uli 7997 lbevar onder meer de regel-

l,,i):t:..] geving voor de zorgsector, die op 1 juli 7997
;;],..'.'..,|,- '::t".] onder de Arbeidstijder.rwet is gebracht).
!i:".r".'ir'.':...:' Voor werknemers in het personenvervoer en

't''|qf wegtransport gelden afwijkende normen.
lr1rrï||.1 Deze zrjn opgenomen in het Arbeidstijden-
l;l'lllf i:) besluit vervoer dat per 1 april 1998 in wer-
tr,,'il).;-i.;1,t" king is getreden voor het railvervoer. In de-
}|lr,.'it' cember 1998 zrjn ook het wegvervoer, de
Itl:l"ll.:1: luchtvaart en de zee- en binnenvaart onder
rii:l';§'t' het Arbeidstijdenbesluit vervoer gebrachr.

i,è!i.lii.,r.':tl..l}

,. .- r3.5 Arbeidstijdenbeleid
rirltl.::trlr,i]rt'''il

Slechte werktijden hebben gevolgen voor de
bedrijfsvoering, vanwege een hoog perso-
neelsverloop en een geringere productiviteit.
Dit productiviteitsverlies moet worden op-
geteld bii het bedrag dat een bedrijf kwijt is

In de loop van het jaar 2000 wordt de Ar-
beidstijdenwet geëvalueerd. Begin 1998 is

het handhavingsregime voor de Arbeidstij-
denwet aangescherpt. De belangrijkste
maatregel betrof de verhoging van de boetes
voor overtreding van de wet. Bedrijven die
geen deugdelijke administratie bijhouden
van de werk- en rusttijden, kunnen een boe-
te van / 10.000,- verwachten. Overtreding
van de bepalingen over kinderarbeid kosten

/ 2.000,- per overtreding. Eenzelfde boete
geldt voor een overtreding van het arbeids-
verbod voor zwangere vrouwen (minrmaal
vier weken voor de uitgerekende bevalda-
trrm mogen zwangere vrouwen niet nreer
werken). Een aantal lichtere overtredingen
wordt bestraft met een iroete van I 500,- per
overtreding. Deze boete wordt onder meer
opgelegd wanneer werknemers geen pauze
kunnen opnemen of wanneer de maxrmale
werktijd van twaalf uur per dag wordt over-
schreden.

aan toeslag op het uurloon voor het werken
op afwijkende tijden. Verder bestaat er een
verhoogde kans op fouten en ongevallen en
op een hoger ziekteverzuim. Ook dit heeft
consequenties voor de bedrijfsresultaten.

Standaarclrcgeling
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Bij overwerk ligt het probleem vaak nog ge-

con'rpliceerder. Overwerk, vooral als dit
structureel is, komt vaak voor in bedrijven
die het werk niet goed georganiseerd heb-
ber-r. De slechte werkorganisatie veroorzaakt
niet alleen overwerk, mirar ook ontevreden-
heid bir de werknemers. Bovendien worden
voor het overwerk vaak de meest geschikte
en de meest gemotivcerde werknemers gese-

lecteerd, waardoor het bedrijf op termijn het
beste deel v:rn haar personeelsbestar-rd kan
kwijtraken. Een goed werk- en rusttiidenbe-
leid is dan ook een essentieel onderdeel van
de bedrrjísvoering. Danrhij ziin viif fasen te
onderscheiden.

13.5.1 Beleidsverkenning

De r-roodzaak orn op afwijkende tiiden te
werken moet zorgvuldig worden beoor-

13.5 .2 Beleidskeuze

Als alle alternatieven in de oriënterende fase
zijn onderzocl'rt, moet het bedrijf een keuze
maken welk model het optimale is. Hierbij
moet een aantal randvoorwirarden in acht
worden genomen. De arbeidstijden mogen
niet in strijd zijn met de wettelijke bepalin-
gen of de afspraken in de CAO. Verder moe-
ten de voorgenomen arbeidstijden worden
besproken met de ondernemingsraad of per-
soneelsvertegenwoordiging. Wanneer de
werkgever wil afwijken van de standaardre-
geling in de Arbeidstijdenwet en er geldt

arbeidstijdenbeleid 13.5.2

deeld, evenals de eisen die het primaire pro-
ces stelt aan de inzet van productiemidclelen
én werknemers.
De eerste vraag luidt dan ook of het werken
op afwijkende tijden iiberhaupt nodig is.

Overwerk is bijvoorbeeld vaak het gevolg
van slechte organisatie van werkprocessen.
Eer-r betere organisatie kan de noodzaak tot
overwerk beperken. Ook kan worden geke-
ken of tijdetijk personeel kan worden inge-
huurd.
Bij de tweede stap moet een beeld ontstaan
van kosten en baten. Zokan het zijn dat de

baten te rooskleurig worden ingeschat. Een

dubhele bedrijfstijd betekent niet automa-
tisch een dubbele productie. Aan de andere
k:rnt kunnen de kosten worden onderschat.
Veranderde werktijden moeten worden on-
derworpen aan een risico-inventarisarie en

-evaluatie (art. 4.1, Arbeidstijdenwet), bii-
voorbeeld door de arbodienst.
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Vuistregels

- Zorgvoor voorwaartse rotatie in het rooster (dus dag - avond - nacht in plaats van
nacht-avorrd-dag).

- Zorg bij een wisseling van dienst voor een rlrsttijd van minimaal 36 uur.

- Spreid de belasting zoveel mogeliik over alle werknemers.

- Een snelle rotatie is vanuit gezondheidskundig oogpunt beter: beperk het aantal nacht-
diensten achter elkaar, wanneer mogelijk, tot minder dan de toegestane vijf nachten.

- Streef naar een voorspelbaar roosterpatroon.

- Bied zo mogelijk ruimte voor extra pauzes. Een korte pauze naar behoeÍte biedt vaak
zoveel herstel voor opgebouwde vermoeidheid dat de 'verloren' pauzetiid ruimschoots
wordt gecompenseerd door hogere productiviteit.

góén CAO, dan moet hiy hierover <;verleg
voeren met de ondernemingsraad (OR). Dit
overlegrecht betekent in de praktijk een ve-
torecht voor de OR. De afspraken mogen
niet in strijd zijn met de norrnen in de over-
legregeling in de wet (zie tabel 1 en tabel 2).
\íanneer een bedrijf onder een CAO valt en
er zijn geen CAO-afspraken over de werk-
of rusttijden gemaakt, dan geldt automa-
tisch de standaardregeling uit de wet. Zijn er
wel CAO-afspraken gemaakt over hetzii de
pauze- en rusttiiden hetzij de arbeidstijd,
zondags- of nachtarbeid, dan heeft de OR
over deze onderwerpen ook overlegrecht.
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13.5.3 werk- en rusttliden

Hierbij geldt dat de afspraken tussen OR en
werkgever niet in strijd mogen zijn met de
overlegregeling in de wet of de gemaakte
CAO-afspraken.
Overigens heeft de ondernemingsraad altijd
instemmingsrecht bij wijziging van de werk-
tijden, ook als deze gewoon binnen de stan-
daardregeling vallen of conform de CAO-af-
spraken zijn. (§7et op de Ondernemingsra-
den, art.27l.
De ondernemingsraad zal, voordat hij al
dan niet zijn insremming verleent, in overleg
met de achterban (moeten) vaststellen hoe
de verschillende alternatieven tegen elkaar
moeten worden afgewogen.
Verder moeten er afspraken worden ge-
maakt over een nadere invulling van de
roostcrs: wtrrden elle werknerners irrgezet in
de afwijkende diensten of worden bepaalde
categorieën vrijgesteld (oudere werknemers,
alleenstaande ouders, vrouwen) ?

Ook kan de ondernemingsraad, voorzover
dit nog niet bij CAO is vastgelegd, onder-
handelen over toeslagen voor het werken op
ongebruikelijke uren of over aanvullende
voorzieningen voor werknemers die in de
problemen dreigen te komen (een regeling
voor kinderopvang of duidelijke afspraken
over zorgverlof). In art. 4.1 van de Arbeids-
tijdenwet is bepaald dat de werkgever, voor-
zover dat redelijkerwijs gevergd kan wor-
den, rekening dient te houden met de per-
soonlijke omstandigheden van de werkne-
mers.
Daarnaast moeten afspraken worden ge-
maakt over het tijdstip waarop roosters be-
kend worden gen-raakt. In de Arbeidstijden-
wet is sprake van een termijn van minimaal
28 dagen (tenzij dit redelijkerwijs niet kan
worden gevergd). Maar hoe eerder de werk-
nemers hun rooster kennen, des te beter zij
in staat zijn om de eventuele sociale gevol-
gen van het werken op afwiikende tijden op
te vangen.
Ten slotte moeten afspraken worden ge-
maakt over een evaluatie van het nieuwe ar'-
beidstijdenschema. Het is immers mogelijk
dat'pas na verloop van tiid de eventuele ne-
gatieve effecten van het werken op afwijken-
de tilden aan het licht komen.

).) I

13.5.3 Beleidsvoorbereiding

De invoering van de keuze uit de vorige fase
moet worden voorbereid. zeker als deze
keuze een verandering in de organisatie be-
tekent. Deze voorbereiding is belangrijk om-
dat de verandering de hele werk- en leefsfeer
van de werknemers omvxt.
Alle mogeliike barrières dienen zo veel mo-
gelijk vóór de invoering van het nieuwe be-
leid uit de weg geruimd te worden. Dit kan
onder meer door goede voorlichting over
het belang van afwijkende werk- en rusttii-
den, maar ook over de beperkir-rgen erv:rn.
Het vooraf inventariseren en verwerken van
wensen is een goed instrument. Hierbij moet
echter worden aangegeven dat de keuzevrij-
heid wettelijk en gezondheidskundig be-
grensd is. Deze beperkingen moeten voor
iedereen goed duidelijk ziin. De werknemers
zullen anders denken dat ze een regeling
kunnen kiezen die op de korte ternrijn gun-
stig voor hen is, maar die op de lange ter-
mijn negatieve effecten kan hebben. Daar-
naast kunnen sommige werknemers om pri-
ve- of gezondheidsredenen nier in stear zijn
op afwijkende tijden te werken. Dit moet
hun collega's goed duidelijk zijn, omdat an-
ders scheve gezichten ontstaan.

13.5.4 Implementatie

Het is van belang dat de werknemers ruin.r
van tevoren bekend zijn met de roosters. In
de praktijk komt het vaak voor dat werkne-
mers onderling diensten ruilen. Op zich is
hier niets mis mee: het is een belangrijk in-
strument orn het eigen werk te regelen. Re-
gelcapaciteit is echter alleen mogelijk binnen
wettelijke grenzen en gezondheidskundige
randvoorwaarden. §Terknemers mogen dus
niet ongecontroleerd diensten ruilen. Hier-
voor zou bij de roostermaker een meldpunt
moeten komen waar werknemers hun 'ruil-
transacties' kunnen coördineren.
Zeker bii invoering van nieuwe ro()sters i\
het van belang het rooster regelmatig te toct-
sen aan de bevindingen en wensen van de
werknemers. Mogelijk kan met een kleine
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wijziging van het oorspronkelijk plan een
beter en efficiënter werkende variant van de
beoogde werktiidregeling worden bereikt.
Bovendien kan door voorlichtingsbijeen-
komsten een dialoog in gang gezet worden,
waarbij een goed gemotiveerde keuze waar-
schijnlijk ook door het personeel gedragen
zal worden.

13.5.5 Evaluatie

Voldoet het resultaat van het beleid of wilkt
het afvan de oorspronkelijke doelstellin-
gen? Ook kan worden beoordeeld of het be-
leid moet worden aangepast aan nieuwe
omstandigheden.
De evaluatie is in feite een nieuwe beleids-
verkenning (fase 1) en daarmee de start van
een nieuwe beleidscyclus. Op deze wijze kan
via een cyclisch proces naar de optimale
werktijdregeling voor het bedrijf toegewerkt
worden.
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14 BOUW

Jaarlijks ontvangt de Arbeidsinspectie meer
dan 1.5.000 meldingen van errlstiÉle ongeluk-
ken tijdens bouwwerkz:ramheden. Dat is
ongeveer een kw:rrt van het totale aantal ge-
melde ongevallen, terlvijI bouwvakkers
slechts 67. van de totale beroepsbevolking
uitmaken. De kans dat een bouwvakker be-
trokken raakt bij een ernstig ongeval, is
bijna drie keer zo hoog als gerniddeld. Door-
dat bij de wettelijk verplichte nrelding virn
ongevallen aan de Arbeidsinspectie sprake is

van crnstige onderrapportage, zijn de cijfers

De relatie f ongunstige positie van bouwvak-
kers wordt rnecle veroorzaakt door het feit
clat de werkzaarrheden van bouwvakkers
tijdelijk van :rard zijn en op wisse lende loca-
ties pliratsvir-rden. Bovendien verandert de

onvoldoende betrouwbaar. Reden waarom
de stichting Arbouw in 1998 een project is

gestart om de registratie van ongevallcn te

optinraliseren. Naar verwirchting is het re-
gistratresysteem in het voorjaar val 7999
operationee[.
Ook de fysieke belasting van bouwvakkers
is hoog, en legio boulvvakkers rverken met
gevaarlijke of ongezonde stoffen. De kans
dat een bouwvakker arbeidsongeschikt
raakt als gevolg van het werk, tigt 50% bo-
ven het landelijk gemiddelde.

. .':;. ...r..

. .. lt:
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Figuur 1. Percentage tuerknemers dat regelmatig blootstaat aan belastende
arbe idsontstandigh edcn "

Bron: Nlinistcrie van SZW, Mercn voor goed rverk: rapp()rtige I 997 nronitoring arbcidsomstandigheclcn

werksituatie voortdurend, na:rr gelang het
werk vordert. Door de zich steeds wijzigen-
de werksituatie is het lastig de arbeidsom-
standigheden te optimaliseren of zelfs maar
onder controle te houden.

arbeidsomstandigheden bouw
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14.1 bouw

Daarnaast blijken veel ongevallen hun oor-
zaak te vinden in slechte coördinatie tussen
aannemers en onduidelijkheid over wie ver-
antwoordelijk is vt>or de arbeidsomstandig-
heden tijdens de bouw. Tijdens het bouw-
proces komen steeds nieuwe (onder)aanne-
mers op de bouwplaats, die in wisselende
constellaties met elkaar samenwerken. Ge-
brek aan coördinatie, mede als gevolg van

de gelijktrjdige of achtereenvolgende aanwe-
zigheid van verschillende ondernemingen op
een bouwplaats, blijkt de kans op ongeval-
len aanzienlijk te vergroten. Het is dus van
belang dat samenwerkende organrsaries on-
derling tot heldere afspraken komen. Daar-
naast zijn die afspraken niet alleen van be-
lang, zij zijn op grond van artikel 30 van de
Arbowet ook wettelijk verplicht.
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14.1 Arbobesluit bouwplaatsen

Onr de veiligheid en de gezondheid van
werknemers in de bouw zo goed mogelijk te
waarborgen, heeft de EU op 24 ;unt'1.992
een richtlijn uitgevaardigd betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouw-
plaatsen (richtlijn nr. 921 57 /EEGJ.
Deze richtlijn is voor de Nederlandse situa-
tie vertaald in het zogeheten Bouwprocesbe-
sluit, dat in augustns 7994 in werking is ge-
treden. Het Bouwprocesbesluit is in 1997
opgegaan in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbobesluit. De bepalingen in het Arbobe-
sluit zijn. ruwweg. van toepa:sing voor
bouwprojecten van meer dan 500 mensda-
gen of een aanneemsom van / 750.000 of
meer. De regels gelden niet alleen voor
nieuwbouwprojecten, maar ook voor ver-
bouwingen, renovatie, onderhouds-, schil-
der- en reinigingswerkzaamheden en tijdens
sloop. Daarnaast is de regelgeving van toe-
passing op grond- en graafwerkzaamheden
en de wegenbouw.
Uit evaluatie-onderzoek van het ministerie
van SZ'§7 bleek medio 1997, dat de regelge-
ving voor bouwplaatsen bijzonder slecht
wordt nageleefd. Uit het rapport'Effect van
het Bouwprocesbesluit' bleek dat de helft
van de aannemers nog nooit van het toen-
malige Bouwprocesbesluit had gehoord.
Onder opdrachtgevers en ontwerpers was
de bekendheid nauwelijks groter. Van de
groep die beweerde wél van het Besluit te
hebben gehoord, kon de overgrote meerder-
heid niet vertellen wat er in stond. De be-
langrijkste verplichting, het opstellen van

i36

een veiligheids- en gezondheidsplan, was
slechts bij een kwart van de opdrachtgevers
bekend. Aannemers scoorden op dit punt
nog slechter. Ook de kwaliteit van de ver-
plichte risico-inventarisatie en -evaluatie
laat vaak te wensen over. Een gedegen eva-
luatie ontbreekt veelal, en de stand der tech-
niek is zelden een referentiekader.

Kern van de bepalingen over bouwplaatsen
in het Arbobesluit is dat de zorg voor veilige
en gezonde arbeidsomstandigheden inte-
graal onderdeel moet uitmaken van het vol-
ledige bouwproces. Deze zorgplicht geldt
niet alleen voor de uitvoeringsfase van een
bouwproject, maar ook al tijdens de ont-
werpfase. Dit betekent dat ook en met namc
de opdrachtgever van een bouwproject ver-
antwoordelijk is voor de arbeidsomstandig-
heden, zowel bij het ontwerpen als bij het
plannen en begroten van het project. Zokan
bilvoorheeld een ontwerp wnarin zwere
bouwelementen zijn voorgeschreven tot on-
nodig zware fysieke belasting van de metse-
laars lerden. Ook het werken met bepaalde
stoffen hangt samen met de eisen die het
ontwerp aan de uitvoering stelt.
Daarnaast moeten de diverse betrokken be-
drijven al in de ontwerpfase afspraken ma-
ken over de verdeling van de verantwoorde-
lijkheden op het gebied van arbeidsomstan-
digheden. In de ontwerpfase ligt de eindver-
antwoordelijkheid bri de opdrachtgever, in
de uitvoeringsfase meestal bij de hoofdaan-
nemer. Maar de betrokken werkgevers zijn
ieder voor zich verantwoordelijk voor de



veiligheid en gezondheid van hun eigen
werknemers. Omdat bij vrijwel elk bouw-
project meerdere werkgevers zijn betrokken,
moeten deze onderling tot afstemming van
hun verantwoordelijkheden komen (zie ook
art. 30 Arbowet).
Bij die afspraken moet, krachtens het Arbo-
besluit ook worden vastgelegd hoe op de

14.2 De ontwerpfase

14.2.7 Kennisgeving

In de ontwerpfase ligt de verantwoordelijk-
heid voor de arbeidsomstandigheden pri-
mair hij de opdrachtgever. Voor grotere
bouwprojecten moet deze daarom - nog
vóór de aanvang van de werkzaamheden op
de bouwplaats - de Arbeidsinspectie in ken-
nis ste[en van de voorgenomen bouwactivi-
teiten. Deze verplichting geldt voor bouw-
werken waarbij meer dan 500 mensdagen
zijn gemoeid, of indien de duur van het
bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat
en op die bouwplaats meer dan 20 werkne-
mers tegelijkertijd arbeid verrichten. Een ru-
we schatting komt erop neer dat het gaat om
bouwwerken met een aanneemsom van

/ 750.000 of meer. De kennisgeving moet,
onmiddellijk nadat het werk is aangenomen,
worden toegezonden aan de Arbeidsinspec-
tie.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen
uit hoofdstuk 2, afdeling 5, van het Arbobe-
sluit niet nakomt, kan hij strafrechteliik
worden aangesproken.

14.2.2 Coördinator

Daarnaast moet de opdrachtgever (of, in
overleg, de ontwerper) in het ontwerpsta-
dium een coördinator aanwijzen, die met de

betrokken ondernemingen overlegt wie tii-
dens het bouwproces verantwoordelijk is
voor de veiligheid en de gezondheid van de
bouwvakkers (art. 2.29 Arbobesluit). De

bouwlocatiehetwetteliikverplichteoverleg tr',,.i,tt;,
met de werknemers vorm kriigt. Er zullen ,1., f , :

immers werknemers vanuit verschillende be- l., .,1,' .-...

drijven naast elkaar acrief ziin of zelfs sa-

menwerken. Ten slotte moeten de betrokken ':. ..,-',.
bedrr jven aíspraken maken over de manier
waarop voorlichting en onderricht wordt l",tlf
gegeven. ., iil.

,:r-i.,

'-,,1.t'-.t'
coördinator kan een werknemer van de op- .r,,. ;, ,
drachtgever zijn, maar ook een extern des- -,:,,.-...'1

kundige(architect,raadgevendingenieur,':..'t,
arbodienst). Bij voorkeur heeft de coördina- tl 

;.,1:

tor bouwkundige kennis, kennis van de re- .l.i ll
gels op arbogebied en inzicht in ontwerptra- .'..,1',1l:1

|..t.r. Indi..r de coördinator extern wordt .:t... j.-1., .,
aangetrokken, moet deze zijn opgenomen in 

".;, 
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hetprojectteam.Deverantwoordeliikheid,.r,,..r,,.,;
voor de wettelijke verplichtingen blijft bii de t a ..-

opdrachtgever, al kan een eventuele externe ..i .:a, .,-.

coördinator wel civielrechteliik worden aan- ,''.,ii' -
gesproken indien hii zijn werk niet naar be- 1. ,1t'
horen doet.
In de ontwerpfase inventariseert de coördi- :1",'..rl'.'.,::

nator met de ontwerpende parti, de arbori- ;1.,.:i:.: !
sico's van de gekozen werkmethoden, mate- ,r-,ii:,,,:
rialen en constructietechnieken. Vervolgens ..,l.itr
bekijken de coördinator en de ontwerpér in , r...,,.
overleg hoe deze risico's alin de ontwerpfase ,.'i ,.,.....

kunnen worden voorkomen of beperkt. ,;'.1. ,.
Concreet betekent dit voor ontwerpers dat .l.'] '
zij moeten nagaan of al in het ontwerp reke- 't:1.tt'",l

ning is gehouàen met bijvoorbeeld veilig- 1''lll
heidsvoorzieningen ten behoeve van de lt'.}"'
bouwplaatsafbakening f rorït'ï.gi" 

"' 
... ...i,.

afzettingen), dat een zodanige bouwme- ,.,,r;; *t,.t:i
thode d<rgeiijk is dat de verichillende ; ..,. ,
onderdelen van het bouwwerk, zoals gevel .r, .;;

en dak, tijdens bouw- en onderhoudswerk- '.'. a:: 
..

zaamheden veilig bereikbaar zi;n, dat bij de :1. ,,il
materiaalkeuze aandacht besteed is aan as- .11li *
pecten zoals gewicht, afmeting, ruwheid en ..it}.§
giftigheid, en dat is voorzien in sanitair en , d,schafrgelegenheid. r'

de ontwerpfase 14.2.2 fi::.,l.§
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\ie]i::ti:,ii:.11 Risicouolle proiecten

1. Montage en demontage van zware geprefabriceerde elementen.
2. Werken die de werknemers blootstellen aan gevaren van bedelving, verdrinking, vastra-

ken of vallen.
3. Het graven van putten, ondergrondse - en tunnelwerken.
4. \W'erkzaamheden mer duikuitrusting.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen.
6. Elk werk met ionrserende straling.
7. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
8. Werkzaamheden waarbij explosieven worden gebruikt.

N.B. Deze lijst is niet uitputtend. Zieook bijlage II bij richtlijn nr.92157|EEG

14.2.3 bouw

1,4.2.3 Veiligheids- en gezondheidsplan

Voor projecten waarin de kennisgeving ver-
plicht is (zie paragraaÍ 14.2.1) of die biizon-
der risicovol zijn te noemen (zie volgend ka-
der), moet de coördinator een ueiligheids- en
gezondheidsplaz (laten) opstellen. Dit plan
moet regelmatig worden aangepast aan de
zich wijzigende situatie op de bouwlocatie.

Het veilígheids- en gezondheidsplan ver-
meldt:
1. een beschrijving van het bouwwerk;
2. een overzicht van alle werkgevers,

opdrachtgevers en architecten die bij de
bouw betrokken zijn;

3. de naam van de coördinator riidens de
ontwerpfase;

4. de naam van de coördinator tiidens de
u itvoe rings fa se;

.5. een inventarisatie en evaluirtie van arbo-
risico's (RI&E);

6. afspraken tussen de betrokken werkge-
vers en eventuele zelfstandigen over de
gezamenlijke aanpak van de arbeidsom-
standigheden en het toezicht op de nale-
ving van de afspraken;

Als een plan vereist is, moet het deel uitma-
ken van het bestek. Op deze wijze wordt
voorkomen dat, door onderlinge concurren-
tie in de prijsvormingsfase van het bouw-
werk, tijdens de uitvoeringsfase de
arbeidsomstandigheden in het gedrang ko-
men. Overigens laat een meerderheid van de
ontwerpers nogal eens na een veiligheids- en
gezondheidsplan op te stellen.

plicht, tenzij de desbetreÍfende informatre in
een vroeg stadium redelijkerwijs nog nier
voorhanden is.

Het plan zal de duidelijkheid op de bouw-
plaats ten goede komen en de communicatie
tussen de daar werkzame werkgevers,
werknemers en zelfstandig werkenden
verbeteren. Bovendien draagt het V&G-
plan ertoe bij dat de betrokken parriien op
een systematische, van tevoren vastgelegde
wijze aandacht besteden aan veilige en ge-
zonde arbeidsomstandigheden.
Kern van het veiligheids- en gezondheids-
plan zijn de verplichte ri'ic,r-irrverrt:rrislrie
en -evaluatie (RI&E) én de afspraken tussen
alle betrokken parti,en over de gezamenlijke
zorg voor de arbeidsomstandigheden (als-
r-rrede het toezicht op de naleving van de af-
spraken). Het opstellen van een plan moet
altijd worden voorafgegaan door een risico-
inventarisatie en -evaluatie. De RI&E kan
eventueel gebaseerd zijn op de afzonderlijke
risico-inventarisaties van alle berrokken
partiien. Dat de eindverantwoordclij kheid

)'','i,tt 7. de manier waarop urtvoering wordt gege-
l.!r'1i' ven aan de samenwerking en het overleg
r:,rj,.lil:fL tussenwerkgeversenwerknemers;

'.§i..,t 8. de manier waarop voorlichting en onder-
t;itr11:1,.r richt wordt gegeven.
I'4::r

'..,a. ),., De onderwerpen 1,3 en -5 zijn altijd ver-
plicht. De overige gegevens zijn ook ver-
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in eerste instantie bij de opdrachtgever ligt,
ontslaat de ,rannemers niet van hun verant-
woordeli jkheid zólf een risico-tnvent arisatie
uit te voeren lzie ytara,graaf 74.4).
Bovendien ziin alle afzonderliike aannemers
verplicht hun medewerking te verlenen aan

het opstellen én het uitvoeren van het veilig-
heids- en gezondheidsplan - waaronder het

aanleveren van informatie over de risico's
van het gebrr.rikte matcrieel, de gebruikte
materialen en dergelijke.
Naast het veiligheicls- en gezor-rdheidsplan

moet de opdrachtgever een veiligheids- en

gezondheidsdossier samenstellen, dat de

verplichtingen werkgevers 14.4

kenmerken beschriift van de inrichting of
outlllage van het bouwwerk. Het dossier be-

vat ten minste het bestek, de bouwtekenin-
gen en bedienings- en onderhoudsvoor-
schriften. Het gaat hierbij onder meer on1

zaken als bevestigingspunten voor leunin-
gen, steigers en vanglijnen. Hiermee kan dan
rekening worden gehouden bij ever-rtuele la-

tere (onderhouds-)werkzaamheden aan het
bt>uwwerk. Het dossier is bestemd voor de

eigenaar of beheerder van het bouwwerk
dan weI degene die beslist over de uitvoering
van eventuele latere werkzaamheden'

::_i:'

|i,..,.l...4. .):

.:.

.' . .:'

,:,". ::.'.

.:...:.

.: a.

. 
'::

.:i. .r.

14.3 De uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase treedt in werking vanaf
het moment dat de bouwopdracht is aange-
nomen dt>or het bouwbedrijf of de hotrwbe-
drijver-r. Bij gunning van de opdracht dient
één der uitvoerende partiien de verantwoor-
delijkheid voor de arbeidsomstandigheden
in de uitvoeringsfase op zich te nenlen.
Meestal is dit de hoofdaannemer. Deze

overdracht van de verantwoordelijkheid
voor de arbeidsornstandigheden w<>rdt vast-
gelegd in een overeenkomst (deze verplich-
ting vervalt als er slechts één aannemer is).

In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat
de uitvr>erende partii de zorg voor de ar-
beidsomstandigheden coordineert en wie de

coördinator is.
De coördinator moet vóírr aanvang van de

werkzaamheden worden aangewezen. In de

praktijk zijn de co<irdinatietaken tijdens de

uitvoeringsfase meestal toebedeeld aan de

r.ritvoerder of de projectleider. Slechts bij uit-
zondering wijzen bedrijven een aparte arbo-
coördinator aan.

De corjrdinator voor de uitvoeringsfase
heeft tot taak het veiligheids- en gezond-
heidrplan in de praktiik tot uitvt,ering te

brengen. Dat betekent in de eerste plaats dat
l-rij de samenwerking tussen de betrokkerl
partiien op veiligheidsgebied coiirdineert en

de dir erse risico-inventarisaties integreert
tot één samenhangend plan. Ë,ventueel moet
hii het V&G-plan tijdens de werkzaamhe-
den aanvullen of aanpassen. Verder coördi-
neert hii de voorlichting en het toezicht'
Zonodig moet de coördinator de betrokken
a:rnnemers of zelfsrandigen aanwi jzingen

geven indien deze hun verplichtingen onvol-
doende nakomen. Een probleem is dat de

coördinator lang niet altryd een directe ge-

zagsverhouding heeft met alle betrokken
partijen. Het is raadzaam de bevoegdheden
van de coórdinator vast te leggen in het
V&G-plarr. In de praktiik neemt de cotirdi-
nator eerst contact op met de uitvoerder van
het desbetreffende bedrijf.

14.4 Verplichtingenwerkgevers

Ook al n-roet op grond van het Arbobesluit
het veiligheidsbeleid van alle betrokkener-r
centraal worden gecoördineerd, dat ontslzrat

de individuele werkgevers niet van hun ver- .i,.t'14t

antwoordelijkheid de vciligheid en gezond-
heid van hun eigen werknemers te bescher-
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14.4 bouw

men en het welzijn te bevorderen (art. 3 Ar-
bowet). De bepalingen uit de Arbowet blij-
ven dus gewoon van kracht. Dat betekent
onder meer dat de werkgever:
- een risico-inventarisatie en -evaluatie

moet opstellen;
- voorlichting geeft aan de werknemers;
- doeltreffende maatregelen neemt teÍ

bescherming van de veiligheid en gezond-
heid van de werknemers.

Die maatregelen moeten, blijkens artikel
2.38 van het Arbobesluit, onder meer be-
trekking hebben op:
- het interne transport van de verschillende

materialen op de bouwplaats;
- de controle vooraf bij inbedrijfstelling

van installaties en toestellen, alsmede de
periodieke controle en het onderhoud
van die installaties;

- de afbakening en inrichting van zones
voor (tussen)opslag van verschillende
materialen, met name gevaarliike mate-
rialen of stoffen;

- de voorzieningen voor de verwijdering
van gebruikte gevaarlijke materialen;

- de opslag en de verwijdering of de afvoer
van afval en puin.

Ook moet voldaan zljn aan de verplichtin-
gen omtrent de veiligheid van werkplekken,

de voorzieningen voor noodsituaties
(vluchrwegen, noodverlichting) en het voor-
komen van valgevaar of het gevaar van be-
wegende voorwerpen. Die verplichtingen
staan in hoofdstuk 3, afdeling 1 van het Ar-
bobesluit. In afdeling 2 van dat hoofdstuk is
nog een aantal specifieke voorschriften op-
genomen voor bouwplaatsen. Artikel 3.27
eist dat bouwplaatsen duideliik zijn gemar-
keerd en afgebakend. Bovendien moet op de
bouwplaats voldoende drinkwater of andere
alcoholvrije drank beschikb aar ziin, en zo-
nodig faciliteiten voor het bereiden van
maaltijden. Artikel 3.2t1 stelt eisen aan de
stabiliteit en stevigheid van werkplekken die
niet op de begane grond zijn gesitueerd. De
stabiliteit en de stevigheid moeten regelma-
tig, en in ieder geval na iedere relevante ver-
andering, worden gecontroleerd. Artikel
3.29 stelt regels voor elektrische installaties
en leidingen, artikel 3.30 omtrenr bouwput-
ten, tunnels, uitgravingen en andere onder-
grondse werkzaamheden, en artikel 3.31
omtrent metaal- en betonconstructies, be-
kistingen en zware prefab-elementen.

Literatuur
- Nieboer, N.E.T., Effect van het Bouwpro-

cesbesluit, VUGA, Den Haag, 1997.
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15 RISICO.INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

Elke arbeidsorganisatie moet een risico-in-
ventarisatie en -evaluatie (RI6(E) uitvoeren.
In principe mag cle organisatie deze RI&E
zelf uitvoeren. Een gecertificeerde arbo-
dienst rnoet de RI&E goedkeuren.
De arbodienst moet toetsen of de RI&E vol-
doet aan de wettelijke eisen en adviseert de

werkgever en de OR over de prioriteiten en

de maatregelen die moeten worden geno-
men.
Artikel 5 van de Arbowet '98, die waar-
schijnlijk in de loop van 1999 van kracht
wordt, geeft de eisen voor die risico-inventa-
risatie en -evaluatie. Daarbij zijn de relevan-
te onderdelen uit artikel 4 van de oude Ar-
bowet overgenomen. Er zijn drie belangriike
aarrvullingen ten opzichte van de oude wet-
tekst:
l. Als onderdeel van de risico-inventarisarie

en -evaluatie moet het bedrijf een regi-
stratie van arbeidsongevallen bijhouden.
Alleen arbeidsongevallen die hebben
geleid tot een ziekteverzuitn van meer
dan drie dagen, moeten geregistreerd
worden. Verder geeft de wet geen voor-
schriften voor de vorm van de registratie.

2. Explicietwordtnu voorgeschreven dat de
risico-inventarisatie en -evaluatie een

plan van aanpak moet omvatten. ln de

15.r Risicobeheersing

'Risico' is een lastig begrip. Bewust of onbe-
wust wordt ieder risico beoordeeld. Het
doel van die beoordeling is om'vast te stellen
of het risico aanvaardbaar is. Risico kent
drie elementen: wat kan er gebeuren en tot
welk gevolg leidt dat (scenario), hoe emstig
is dit gevolg (effect) en wat is de kans dat dit
gebeurt? (kans).

1.5.1.1 Cyclus

Het systematisch inventariseren en evalue-
ren van risico's levert een goede basis vctor

oude Arbowet kwam deze expliciete ver-
plichting niet voor. Het plan van aanpak
wordt slechts expliciet genoemd in het
Arbo-Informatieblad I 'Arbo- en ver-
zuimbeleid'. Deze omissie wordt met de

Arbowet'98 rechtgezet.
3. Een onderdeel van het plan van aanpak is

de verplichting om aan te geven binnen
welke termijn de maatregelen uit het plan
van aanpak worden gerealiseerd.

Bedrijven die ntinder dan 40 uur per week
werk laten verrichten hoeven als de nieuwe
wet van kracht wordt geen ondersteuning
door een arbodienst in te roepen bii het op-
stellen van de RI&E.
Met de inwerkingtreding van de Arbowet
'98 vervalt vot,r hcdrijven met 100 of meer
werknemers in dienst de verplichting om een
jaarplan en een jaarverslag te maken.
De Arbeidsinspectie beperkt zich tot het
controleren of er een RI&E aanwezig is en

of een gecertificeerde arbodienst daaraan
heeft meegewerkt. De arbodienst is verant-
woordelijk voor het concretiseren van de

maatstaven waaraan de RI&E moet vol-
doen, aldus de Memorie van Toelichting op
de nieuwe wettekst.

arbobeleid. Beide stappen vormen de basis

van wat 'risk management' of risicobeheer-
sing wordt genoemd. Deze noodzakeliike
stappen voorkomen een lukrake aanpak van
problemen. Ook het opstellen en uitvoeren
\ an ecn manaBemcntprogramm:l ir een on-

derdeel van risicobeheersirrg.

Schematiscl-r ziet de cyclus voor risicobe-
heersing er als volgt uit:
1. Doelstellingen formuleren
2. Risico's inventariseren
3. Risico's evalueren
4. Maatregelen bedenken

341

.:
l5l



15.1.2 risico-inventarisatie en -evaluatie

5. Progran-rma opstellen
6. Programma uitvoeren
7. Resultaten meten en evalueren.

1.5.1..2 Werkwijze

Risicobeheersing is een werkwijze in vijf
stappen.
l. Voorzien wat er fout kan gaan en wat de

gevolgen daarvan zijn.
2. Inschatten hoe groot de kans is dat er iets

fout gaat.
3. Bepalen wat je kunt doen om:

- de kans te verkleinen dat het fout gaat;

- de gevolgen te beperken.

1s.2 Inventariseren

De risico-inventarisatie en -evaluatie bestaat
uit drie delen:
1. de inventarisatie van risico's: welke

risico's zijn er;
2. het beoordelen of evalueren van risico's:

hiermee wordt een rangorde in de gevon-
den risico's aangebracht en wordt een
prioriteitenlijst opgesteld van risico's die
moeten worden aangepakt;

3. het plan van aanpak: welke problemen
worden aangepakt.

In de fase van de inventarisatie is het doel
nog niet het schatten of kwantificeren van
de risico's, maar het opsommen van risico's.
Soms zal men daarbij zo direct mogelijk
aansluiten op de fase van de risicobeheer-
sing. Bij het bedenken van risicobeperkende
maatregelen maakt men vaak gebruik van
normen of bestaande regelen der techniek.

1.5.2.1 Hulpmiddelen en methoden

Er ziin verschillen methoden verkrijgbaar
om risico's te inventariseren. Meestal hoort

4. Beslissen het risico te verkleinen en de
maatregelen in de praktijk te brengen.

5. Het borgen van de maatregel om het
risico in de toekomst te vermijden.

Op basis van ervaring van mensen in de
praktijk en van kennis en inzichten van
deskundigen moeten risico's worden erkend
en herkend. Dan kan er namelijk ook aan
risicobeheersir-rg worden gedaan ten aanzien
van risico's die niet direct waarneembaar
ziln,zoals gevaarlijke stoffen die op termijn
huidaandoeningen veroorzaken of risico's
van nieuwe technieken.

bij de methode een aandachtspuntenlijst of
checklist. Met een checklist zijn de risico's
heel goed systematisch te inventariseren. Tij-
dens een of meerdere rondgangen worden
alle situaties bekeken.

Maar er is meer informatie beschikbaar
waarvan men bij de inventarisatie gebruik
kan maken'

- informatie uit de branche;

- jaarverslagen en -plannen;
- tekeningen en plattegronden;
- ongevalsregisters en -rapporten;
- overzichten van klachten, bijna-ongeval-

len;

- registers van toxische stofíen of kanker-
verwekkende stoffen;

- ziekteverzuimcijfers;
- onderzoeksrapporten naar aanleiding

van periodieke keuringen;
- notulen werkoverleg;
- OR-verslagen.
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evalueren 15.3.1
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Tips bij de inuentarisatie door leidinggeuenden
.'Zorigdat u weer op welke wijze u de checklist kunt gebruiken en welke ondersteuntng,

veranrwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen u krijgt.
o Probeer op verschillende manieren achter knelpunten te komen; gerichte inspecties,

observaties, werkoverleg, lezen van bestaande informatie, enzovo()rt'
. Kondig van te vofen tran dat u gaat inventariseren en betrek medewerkers erbij.
. Maak?uidelijk wat het doel ervan is. U bent medewerkers niet aan het'controleren' of

aan het betrappen op 'fouten'. Geef ook aan dat genoemde knelpunten niet onmiddelliik
verholpen zullen worden, maar wat de procedure is.

. Maak er tijd voor vrij en richt u uitsluitend op de arbeidsomstandigheden en niet ook

op de'productiviteit'.
. Observier handelingen, de werkruimte, de werksituatie en stel daarnaast de vragen.
o Probeer zo weinig mogelijk bedriifsblind te observeren. Het kan nuttig zijn om een col-

lega van een andere afdeling of een deskundige te vragen eens te komen kijken.
. Dóe alleen een inventarisatie (verzamelen van knelpunten). Geef nog geen waardeoor-

deel aan een knelpunt, dat komt pas bij de evaluatie.

ti.3 Evalueren
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In de evaluatie worden 'kans'en 'effect' in
de schatting van het risico betrokken. Na
het uirvoercn van de risict,-rnventarisatie is

er een lijst met knelpunten. Al die risico's
kunnen natuurlijk niet in een keer opgelost
worden. Geen organisatie heeft daar geld
genoeg voor en bovendier-r valt dat niet te
organiseren.

1.5.3.1 Rangorde

Doel van de evaluatie is het beoordelen van
de aangetroffen situaties en het aanbrengen
van een rangorde in de risico's.
Bij de risico-evaluatie wordt een waardeoor-
deel toegekend aan de knelpunten, bijvoor-
beeld door de situatie te vergelijken met
richtlijnen of normen. Naast wettelijke eisen

en normen zijn er nog andere criteria om ecn

prioriteitenlijst te maken van de knelpunten.

Ern aental helang,riike criterr:l is:

De ernst uan bet kne lPunt
Levert het knelpunt:
a. acute gevaren
b. langdurig ziekteverzuirn

c. ernstige (bijna) ongevallen
d. ernstige gezondheidsklachten oi
e. belangrijke belemmeringen in de bedrijfs-

voering?

Strijdigheid met wet- en regelgeving
Is de situatie onaanvaardbaar doordat niet
wordt voldaan aan:
a. wettelijke voorschriften en regels,

b. professionele normen; stand der techniek
in de bedrijfstak of

c. bedrijfsnormen en -regels?

De frequentie wdarmee de situatie optreedt
Hoe vaak komt de onaanvaarclbare of onge-
wenste situatie voor?
a. zelden
b. wekelijks
c. dagelijks
d. continu

Het aantal blootgestelde medewerkers
Zijn veel medewerkers aan het risico bloot-
gesteld?

C)uderdctm uan het knelPunt
Bestaat het knelpunt al
a. langer dan een half jaar of

.§
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I 5.-].2 risico-invenrarisarie en -eval uatie

b. langer dan een jaar?

Effect uan het oplossen uan bet knelpunten
ZaI het wegnemen van het knelpunt voor de
medewerkers
a. direct merkbaar zijn
b. tot vertrouwen in de leiding leiden
c. motiverend werken om zelf ook aan

arboverbeteringen bij te dragen en/oÍ
d. aansluiten op hun prioriteitsstelling?

iii§ Daarnaast is nog een aantal andere overwe
l§t:{ gingen van belang, zoals een kosten/baten-
:ii, r, . r,': analyse, de tijd die de oplossing vergt, het
,'. draagvlak binnen de organisatie voór het

oplossen van het knelpunt en het kunnen
combineren van de oplossing van het knel-

veranderingen in de instelling reorganisatie,
verbouw, of het voldoen aan milieu-eisen.

1.5.3.2 Beoordelen

Hoe moeten knelpunten met behulp van die
criteria worden beoordeeld?

ts.4 Plan van aanpak

In de lijst met knelpunren zit nu een rangor-
de. Op basis hiervan is een plan van aanpak
op te stellen om deze knelpunten te verhel-
pen.
In een plan van aanpak, of arbo-activiteiten-
plan, wordt uitgewerkt welke knelpunten
op welke manier mer welk resultaat, door
wie, onder verantwoordelijkheid van wie,
met behulp van welke middelen en wanneer
worden uitgevoerd.

i1i!;i.1i:;i!§l Maak een tabel met op de linkeras de knel-

Llii1§ punten en op de bovenas de gekozen crite-
iinr,ttlliiiit:: rla.

Stap 2:
Bepaal de norm die u gaat gebruiken. Hoe
ernstiger iets is hoe meer punten het krijgt.
Een risico dat bijvoorbeeld continu voor-
komt krijgt l0 punten of drie +++, en een
risico dat zelden voorkomt 1 punt of een +,

Stap .3:

Beoordeel dan alle afzonderlijke knelpunten
op alle criteria. Dat levert een hele matrix
vol cijfers of +++ jes op.

Stap 4:
Tel die per knelpunt op en er ontsraar een
totaalscore per knelpunt.

Stap 5:
Maak een overzicht van de belangrijkste
knelpunten. Dat ziln de priorireiren.

Het is goed als rneerdere medewerkers be-
trokken worden bij de evaluatie. Ook in
werkoverleg kan besproken worden welke
knelpunten als de meesr urgente gezien wor-
<len. Zo ontstaar draagvlak voor het uitein-
delijke plan van aanpak.

Het inventariseren en evalueren van risico's
is een proces dat continu moet plaatsvinden.
Omdat het tijd en geld kost, ligt de vraag
vt,or tle hand hoe vaak de inventarisatie
moet plaatsvinden. Deze vraag,zal tijdens de
risico-evaluatie moeten worden beant-
woord.

15.4.1 Kiezen

Er zijn altijd meerdere manieren om een
knelpunt op te lossen, maar wat wenselijk is,
is niet altijd haalbaar. Arboknelpunten kun-
nen op verschillende manieren worden op-
gelost. Op de eerste plaats door de aanpak
aan de bron. Op de tweede plaats door die
bron te isoleren en op de laatste plaats door
cle mens af te schermen van die bron.

l\\li,iit::i:.rii:
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Het mooiste is het als krrelpunten bij de bron
kunnen worden aangepakt, De oorzaak van
de klachten worden achterhaald en vervan-
gen. Als schoonmaakmiddelen bi jvoorbeeld
huidklachten veroorzaken, moeten deze
worden vervangen door schoonmaak-
middelen die deze bezwaren niet kennen.
Als dat niet lukt, dan proberen we het
schoonmaakmiddel te gebruiken in een ap-
paraat, waardoor de mens in elk geval niet
mct het product in aanraking komt. Als dat
ook niet mogelijk is, dan moet de mens wor-
den beschermd door het dragen van bijvoor-
beeld handschoenen die de stof niet tot op
de huid doorlaten. Een belangrijke stap in
het opstellen van het plan van aanpak is het
nadenken over mogelijke oplossingen. De
beste oplossing is de aanpak bij de bron,
maar dat is lang niet altijd onmiddetlijk
haalbaar. Dan moet tijdelijk voor cen andere
oplossing worden gekozen, een noodmaat-

15.s Uitvoeren

In deze stap gaat het erom dat alle voorgc-
nomen acties ook worden uitgevoerd. Dit
vergt planning, uitvoering, delegatie, coör-
dinatie en toezicht.
Er moet duidelijk zijn vastgelegd hoe en
wanneer er tussenti,ds gerapporteerd en
geëvalueerd wordt. Organisaties zijn dyna-
nrisch en organisatorische veranderingen
kunnen de voornemens in de weg staan. Als
dat maar vroeg genoeg wordt geconstateerd
en wordt gerapporteerd bij de verantwoor-
delijken, kan er een nieuwe planning oí aan-
pak worden gemaakt. Het is onverstandig
om te wachten tot het planjaar voorbij is en
dan afwijkingen constateren.
De leidinggevende bespreekt de voortgang
van de uitvoering van het activiteitenplan
tijdens het werkoverleg. Dan zijn ook de
wijzigrngen in de planning te bespreken en

andere medewerkers hierbij te betrekken.
De beleidscyclus bestaat uit de risico-inven-
tarisatie en -evaluatie, het opstellen van een

arbo-activiteitenplan en het evalueren van
de resultaten daarvan. Evalueren heeft voor-

uitvoeren 15.5

regel. Het probleem is dan niet echt opge-

[::.-"", 
ernstlge situaties zijn wel voorko-

15.4.2 Wie doet wat?

Als niet goed is afgesproken wie verant-
woordelijk is voor het uitvoeren van bepaal-
de afgesproken activiteiten, is de kans groot
dat er niets gebeurt. l)e persoon die verant-
woordelijk is hoeft niet perse ook altijd alle
taken uit te voeren.
Zorgvoor een goede planning, rnet start en

einddata. In deze planning moet rekening
zijn gehouden met de spreiding van werk
over het jaar. Een goed plan is een plan waar
iedereen achter staat, waarin die knelpunterr
opgelost worden die medewerkers echt be-
langrijk vinden, en dat ook nog uitvoerbaar
is.

al tot doel leren van hoe het gegaan is, zodat
de plannen voor het jaar daarop naar aanlei-
ding hiervan kunnen worden bijgesteld.
Deze bevindingen zijn nuttig bij de nieuwe
ron cle.
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16. ARTIKELEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN
AR BEI DSOMSTAND!GH EDEN

16.7 Hoe dit hoofdstuk te

De tabellen op de volgende bladzilden 348
tlm 439 bevatten zo'n 3500 artikelen en
diensten van meer dan 400 leveranciers en

gebruiken?

orqanisaries c.q. bureaus. Een indeling van
de-soorren arrikelen en diensten is te v-inden
in onderstaand e p ar agr aaÍ.

Blz.
348
349
354
358
361
363
366
370
371,

J/J
375
378
379
383
386
392
395
398
399
400
405
410
4.18
432

16.2 '§?aar koopt men wat?

t6.2.7 Agrarisch bedrijf
16.2,2 Bedrijfshygiëne
16.2.3 Bedrijfskleding
16.2.4 Bouw en werken op hoogte
16.2.5 Brandbestrijding
76.2,6 Brandpreventie
16.2.7 EHBO-, reddings- en vluchtmiddelen
16.2.8 Elektrieiteit
16.2,9 Gereedschappen, ergonomische en veilige
16.2.10 Gereedschap- en maehinebeveiliging
1,6.2.17 Gevaarlijke stoffen
16.2.12 Installatiebeveiliging
1,6,2.13 Kantoorinriehting, ergonomisch
16.2.1.4 Meetapparatuur
1 6.2.1 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen
16.2.t6 Persoonlijke beschermingsmiddelen, ademhalingsbescherming
76.2.L7 Signalering, alarmapparatuur, verkeer
16.2.78 Transport, horizontaal
16.2,1,9 Transport, verticaal
1 6.2.20 Werkplaatsinrichting
1 6.2.2t Arbodienstverlening bedriifstakgericht
1,6.2.22 Opleidingen
16.2.23 .Advies en onderzoek
1,6.2.24 Informatievoorziening
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16.2.7 Agraisch bedrijf
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I 6.2.2 B edriiÍs hygiëne
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16.2.2 Bedriifshygiëne
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I 6.2.2 B edrrifshygi ëne ltt:-
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I 6.2.2 B edriifshygiëne
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16.2.2Bediifshygiëne
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16.2.3 Bedrijfskleding
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16.2.3 Bedriifskleding
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16.2.3 Bedrilfskleding
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16.2.3 Bedriifskleding
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16.2.4 Bouw en werken op hoogte
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16.2.4 Bottw en werken op hoogte
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16.2.4 Bouw en werken op hoogte
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16.2.5 Brandbestrilding
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16.2.5 Brandbestrijding
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L6.2.6 Btatdpreventie
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16.2.6 Btatdpreventie
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16.2.7 EHBO-, reddings- en vluchtmiddelen
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16.2.7 EHBO-, reddings- en vluchtmiddelen
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16.2.7 ETIBO-, reddings- en vluchtmiddelen
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16.2.7 EHBO-, reddings- en vluchtmiddelen
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16.2.9 Gereedschappen, ergonomische en veilige
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16.2.9 Gereedschappen, ergonomische en veilige

Radikor Electronics
Almere
/o?(l §1í ?( (4

o a o

§aletec
Leusden
/n1?,\ 101 0( aA

t

§etreÍ
Capelte a./d IJssel
í010t 450 92 5s

o

Simac Electronics
Drunen
tid.1<\ a'7 <q iA

o

Veiligheidstechdek Ned
Oss
ío41rl (9 §§ §§

a o a

Vlamboog, De
Hoofddorp
ao??t ((7 §§ óo

a o o a

\flalker-Hagou M"gaetics
Bladel
ínr'.o7\ ?q 1a 2<

o

À
d

5
É

&

il

À

c
o
o

o

o
o

n
6

u

o

6

tr
do

É

o

&
6o

&
o

À
6
d
o

À
A

E
s
É

o
èo

o

À

u
!
o

&
v

d
É
x
d
É

É

1'

su
É

o

)i

9

u6

oÀ
É

É

o

è0

ÀÀ
d
É
g

u
É
o
o
o
@

E

À
6
u

À
6

!

u

É
u
o

9

u

À

À
s
É

o

q

uí
B

o

tr
N

À&
o!
o
t

É
@

À
6

o
o

s

v
o

Y

o

É

ts

o

u

É

d
E

À

6

À
q

ÀÀ
d

u
Ë
1

À
I

o



16.2.10 Gereedschap- en machinebeveiliging
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16.2.10 Gereedschap- en machinebeveiliging
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16.2.11 Gevaarlilke stoffen
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16.2.1 I Gevaarlijke stoffen
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16.2.11 Gevaarliike stoffen
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16.2.12 Installatiebeveiliging
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16.2.13 Kantoorinrichting, ergonomisch
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16.2.13 Kantoorinrichting, ergonomisch
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16.2.13 Kantoorinrichting, ergonomisch
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Kantoorinrichting, ergonomisch
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16.2.1 4 Meetapparatuur
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L6.2.L4 Meetapparatuur
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16.2.1 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen
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16.2.15 Persoonliike beschermingsmiddelen
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16,2,1 S Persoonliike beschermingsmiddelen
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16.2.1 5 Persoonliike beschermingsmiddelen
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16.2.75 Persoonliike beschermingsmiddelen
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L6.2.1 5 Persoonliike beschermingsmiddelen
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16.2.16 Persoonlijke beschermingsmiddelen, ademhalingsbescherming
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16.2.16 Persoonlilke beschermingsmiddelen, ademhalingsbescherming
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76.2.76 Persoonliike beschermingsmiddelen, ademhalingsbescherming
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16.2.77 Signalering, alarmapparatuur, verkeer
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16.2.17 Signalering, alarmapparatuur, verkeer
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16.2.17 Signalering, alarmapparatuur, verkeer
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16.2.18 Transport, horizontaal
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76.2.19 Transport, verticaal
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Kamp, W. van de
Voorschoten
/n7í'r §(í tc §n

o a a

Novon Benelux
Gorinchem
/ní aa\ (2 11 11
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Verlrglrerdstechmek Ned
Oss
Í0412) 69 .55 .55
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I 6.2.20 Werkplaatsinrichting

Acoustair
Moerkapelle
ín7qt(o?í2r1

a a

AsselbeÍgs en Nachemus
Breda
to76t 578 75 00

o o

B.M.A. Ërgonomics
Zwolle
lÍlle\ l'r1 q7. 1)

O

becou veldhom
Rotterdam
í010) 485 85 88

o

EteDtalt
Haarlem
1ór?t §(? n? ,

o

BN Intmational
Huizen
í035) 524 84 00

o

Botairco Technics Int.
Heerhugowaard
ti71\ í"7\ 7< ?<

a a

BPL/Brubek
Haelen
(0475) 59 07 02

a a

uauPnm öenetllx
Culemborg
Ío14§t §1 ?' 9?

O

lJrlknot, Metaa[nd.
Borne
to74\ 265 77 77

O a

Dotec Tilhulpen BV
Piinacker
/nÍ §\ 211 (? nn

a

5M NedeÍland
Zoetemoude
í071) 545 03 65
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16.2.20 Werkplaatsinrichting

E.A.H.
Rhenen
loi17\ 61 67 72

a a

Electro Med. Instruments
Doesburg
1011 3l 48 §§ R8

o a

Emergo
Landsmeer
(o20\ 482 6t 61

o a

Ergonomie & Preventie
Hengelo ov
to74\ ).so 44 s3

a

ErgoShop, de
Zwammerdam
t0172\ 61 68 00

a a

ERGOtech Ind.
Sassenheim
to2sl\ 22 10 22

a o

Erkon Intern Transpon
Leiderdorp
/n?í \ (eq a/ nn

O a a

ESAB Nederland
Utrecht
toltt\ 248 59 22

o O

Gils 6c Co., Van
Breda
/n7z\ (71 ne QQ

a o o

GÍoeneveld-l)ordÍecht
Dordrecht
í078) 618 14 00

a a

Haagh Protection
Riien
li1 a1 \ )) a\ <q

a

Havoo Lawaaibestriiding
Eersel
(0497\ 51 58 09

a a a o o
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16.2.20 Werkplaatsinrichting

Heide, Van der
Kollum
tn<1 1 \ a< tn ai

a

Hekro Emmen
Emmen
(0597\ 66 94 40

a a a o

Hiltex Techn. Weefsels
Assendelft
(07s\ 687 10 90

a

Hiltra Barneveld
Barneveld
to14)\ 40 41 An

a

rlIM
Velsen-noord
t0251\ 27 63 00

a o a

Intec
Alblasserdam
to78\ 69't 76 77

a a

Kmphuys & Oosterbaan
Almere-Buiten
(036t 537 27 1.1.

o

Kinnarps Proiectim.
Breukelen ut
(0346) 25 80 00

a a

Koehein, Techn, Bureau
Scherpenzeel gld
loji\277)s94

a a

LAtsKOO Bedriifsstoelen
Hillegom
(0252t 52 22 00

o

Lebon & Gimbrair
Bunschoten
/n1?\ ?qa a1 ?,

o a a a a a

Linden & Veldhuis Isol.
Vlaardingen
(010) 445 66 00
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16.2.20 Werkplaatsinrichting

Loggers
Dordrecht
(o78t 618 28 44

o

VlavotÍans
Zoetermeer,i1a\ ztl ía ii

a o

Merford
Gorinchem
'0183) 64 .38 00

O o o

New-othce
Den Bosch
l^az\ all À) qQ

a

Novon Benelux
Gorinchem
í01 831 63 43 33

o

P6cD Eco-Systems
Leimuiden
ti111\ <t\ AA AA

a

Pdetia
Apeldoorn
/n§§\ ?§§ 1l

o a

Polrchlo tlolland
Groningen
ío50) .541 28 88

O o a

Quispel Deurne
Deurne
/Arol\ 2í ae ((

a

Radikor ElectÍonics
Àlmere
t036t 531 25 54

O

KockwooYKockton
Roermond
/n17<t ?( ?n ?§

o a

Safety-Lux NedeÍland
Bussum
(o3st 691 44 76
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I 6.2.20 Werkplaatsinrichting

§afimex
Dordrecht
I fi"re\ a1 I ) 7,

o a

Score
Tolbert
í0594) .55 40 00

a

Sedus Stoll
Bleiswijk
Í010) 521 41 RC

o

ilidex Nederland
:{aaÍten
0418\ 59 t4 73

o a O o

Stabag PcP
Oudenbosch
Í016.5) .31 .53 00

o o a a

Vandenbos
Zoetermeet
trlaq\ 2À1 

^a 
1

a o o o

VDP Safety (van Bavel)
Oosterhout nb
(0162\ 48 64 00

o a o O

Vlmboog, De
Hoofddorp
Í023) 567 §5 00

o a

Vries Nederland, De
Jostzaan
'075\ 684 74 74
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16.2.27 Arbodienstverlening bedrii f stakgericht

ACTA
Zeewolde
tA1{\ <a) a) )

a a o o o

Advi-Sate Consultant§
Den Helder
Í022.3) 54 00 00

a a o a

ARBO Groep Gak
Amstelveen
to)o\ 6s6 6-t 75

a a o o a a a o a o o a a a a a a a o a o a a o a

Arbo Unie Europoort
Botlek rt
to781\ 27 48 77

o a a a o a o

Arbo Unie N-H West
Haarlem
Í02ir 51 5 86 58

a a O o o o a a a a a o a a a a o a o a a a o O o a a a

fubo Unie N/W Veluwe
Flevoland Harderwiik
(0347\ 46 76 00

a a o a o o o o a a a a a o a a a a o

Arbo Unie WEcM Braban
Breda
/n7(\ §1Q 7Q On

O a a a a a a a a o o a a a a a a o o o o a o o

Arbode
Gorinchem
í0183) 64 88 64

o a a a a o a O a a a a a a a a a

Arbodienst Amsterdam e(
AmsteÍdam
í070t 660 §4 00

a a a a a a o O a o a a a o a a a o a a o o o o a O O a

Aóodienst Gezondheidszorl
Nijmegen
(024\ 365 82 80

a

Arbodienst Medisch
Consult Hilversum
í035r 624 53 53

a

ArboNed
Utrecht
(0.30) 298 54 36

a a o a a o a a a a a a a a a a a
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76.2.21 Arbodienstverlening bedrijfstakgericht

Arbouw, Stichting
Amsterdam
10?o\ (en (( an

o

Avios arbo/trbo Avios
Amersfoort
(0i0\ 422 04 44

a o o a a

Blessing Electronics
Breda
lo'74\ \'71 <1 An

o

Blok Bakkenes&PiltneÍs
Rotterdam
(010) 404 60 30

a a o a a a O a a a a

BMD Advies West- en
Midden Brabant Breda
tn'74\ <49 ae al

a a o o o o O o o o a a a a a a o

Centrum voor Beleid en
Management Utrecht
í030) 253 64 63t63 68

a o a a o a a

Lbemseile
Leidschendam
í070) 301 08 98

a

Dartheide Instituut
Leersum
t0343\ 45 17 49

O

EHBO
Maarn
10.141\ 44 10 04

a

tlsevreÍ
Den Haag
(070) 362 48 00

o

ErgonoMeijs
St Michielsgestel
loTi\ 5\1 4É \4

a o a a o O a O o a a a O a o o o o O o a a o a

GGZ Nederland
Utrecht
í030) 287 33 33
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16.2.21 Arbodienstverlening bedriifstakgericht

Hiltex Techn, Weetsels
Assendelft
toTs\ 6R7 10 90

o

Hogeschool van Arnhem
Nijmegen
10r4r 1§) fl§ R1

a a a o O o a o o a a a

HPI Consultancy
Groningen
í0§0r 526 89 20

a o a o

IEPA
Heemskerk
/n"(1\?dr?§n

a a a a a O a

Ingenieursbureau IVM
Coevorden
(os24\ 52 44 42

o a a o a a a o o o a

KEMA Arbodienst
Arnhem
to)A\ 7\6 10 44

a t o a a a o o o a

Kerckebosch
Zeist
to30\ 698 42 22

a o

KiwaC&K
Rijswiik zh
to70\ 414 45 20

a o a a a a o a o a a a a o a a a o a a a a a o

Licom KAM, Arbodienst
Heerlen
tna<\ <ía a7 1n

a o a a o a

Loggers
Dordrecht
(o78\ 618 28

a

Memetechliek
Best
/n10q\ ?1 nA , §

a

New-Othce
Den Bosch
t073\ 612 42 98
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76.2.21 Arbodienstverlening bedrijfstakgericht

PBNA, Koninkliike
Arnhem
Í026) ?84 11 11

o

Philips Sittard
Sittard
(046\ 459 33 s2

o

RockwooVRockfon
Roermond
í0475) 3í 30 3§

o

Satetec
Leusden
(033) 494 95 80

a

Samsom Bedrilfslnfor.
Alphen a/d Rijn
(0172\ 46 68 00

a

SBB
Hellevoetsluis
í01 81 I i2 4§ R'

O a a

SGtsO-ABG KI'N
Nijmegen
(024\ 367 37 80

a

Simac ElectÍonics
Drunen
(0416t 37 69 00

o o a a

Shdex Nederland
HaaÍten
to4'tR\ \9 14 71

O o o O a a a

stichting F.A.s.T.
Culemborg
(0345\ s2 08 64

a a

§trgas
Zoetermeer
/o79t ?(? <a on

a a a a a o a o o a a a o a a o o a a o a a a o a o a a

Streefland Textiles
Rotterdam
(010) 495 18 58
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I 6.2.21 Arbodienstvcrlening bedriifstakgericht

STZ advics & ondcrzoek
Eindhor.en
í040i 246 02 9i

a a a a a a a a

Taxameter Ccntrale
l\ r:rstcrdrr m
(020) .162 04 62

a

TNO Arbeid
Hoofddorp
102.1) 5.54 9.] 9l

o a a a o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Van der Kaay Training cn

Advics Zeorrrldc
Íolr.) 5r? 4l l7

a a o o a

Van Vugt E{ l)artners
Oudcrkerk r/cl Àmstcl
1020) 496.15 00

a a a a o a a a a a a

Vendrig bedr.kl wassery
I.Isselstcin rrt
{010) 6rili 37 l,l

a

Verkecrs Veiligheids
Ccntrum Riisscn
ríl§-lJil sl "11 li

a a

Visscr, Adv, ergonomic
Ànrsterclarn
l0l0l (,.1'+ .10 + I

o a a a a a

VIamboog, De
HooÍdciorp
l0l1) ií.7 55 {)0

a

Wijnia-Van Dorsser r
l,roni ttgen
0t0) t2.t 09 9_2
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16.2.22 Opleidingen

ACTA
Zeewolde
(036) 522 72 28

o o o

Advi-Safe Consultants
Den Helder
/nlr?t §r' nn nn

a o

Adviesbureau AïM
Utrecht
(030\ 233 4s 22

a o o a o a o o

Ajax Brandbeveiliging
Amsterdam
Í020) .590 95 00

o a

Allround Sports
Amsterdam
to)o\ «14 17 07

a

AKöU GÍoep Uak
Amstelveen
t020\ 656 61 75

a o o o o o o o a a a a a o o o a

Arbo Unie Euopoort
Botlek rt
to181\ 21 4R 77

o

Arbo Unie N-H West
Haarlem
Í071t §'t 5 R6 §8

a O a o a a

Arbo Unie N/W Veluwe er

Flevoland Harderuiik
t0341|, 46 76 0o

O a o O o o a a o a

Arbo Unie W&M Braban
Breda
tn'74\ <ae a9 io

o a a a a a

{R!]O.SUPPORT
ipijkenisse
O1R1\ A) 10 AA

a a o a a o a O o

Arbode
Gorinchem
(0183\ 64 88 64
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16.2.22 Opleidingen

Amsterdam
660



16.2.22 Opleidingen

Illonrsma Salety Cons.
Zoetcrmccr
{()79).1420t ll

o a a a a a a a o

tsl'O Groep
[.cusdcn
Í0lt)41? t0,{

o o a

Brandwecr Opl. Centrum
\lrrkcnbinnen
(072\ 567 87 64 of (()75)

a a

BTO
Nicuu'cgein
í0 l0) í,(x) t0 ltÍ

a a a

CBM
(,aandcrcn
(0.1 15).i2.18 le

a a a a

Centrum CBW
l)en Haag
r070) lt5 25 ()2

a

Centrum voor Belcid cn
Manap;ement Lltrecht
r0l{)l ?i16461/616R

a a o

f)artheidc Instituur
l,eersunr
(034.1)45 t.i 49

a a o

I)oornbusch adviesEcopl.
ll uss unr
Í035) 691 94 6Íl rrf06 5§

o o a

EHBO
\4alrn
íOl.1ll 44 lO 04

a

Lrgo Uptrma
I)cn lirsch
107.1)É,89 07 e0

a

ErgonoMeils
St \{ichielsgestcl
10731 551 46 54
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Pim Mulier
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Achrles ligonomische
Dimst Amsterdam
(o)o\ A)o R\ 14

o o

AUIA
Zeewold,e
li7À\ <)) "7) )e

o a o

Àovr-)are uonsriltants
Den Helder
(0223) -54 00 00

a a

Aiax Brandbeveiliging
Amsterdam
ínrnI §qn q( nn

a o

ArrÍOUnO )ports
Amsterdam
to20\ 634 17 07

a o

Alpine Gehoorbescherm.
Leusden
(o33\ 494 26 00

a

ARBO Groep Gak
Amstelveen
(Íl1n\ <<1 al a<

a a O o a a a a a a o a a a a a a a O o o o o

Arbo Unie N-H West
Haarlem
Íorll §'l § fl( §R

o o o a o a a O o o o a a a o O o o o o o

Arbo Unie WEcM Braban
Breda
toTA\ \ÀQ '7Q Ao

a a

ARBO.SUPPORT
Spiikenisse
1rl191\ <) an t<

o

Arbodrenst Amsterdam e(
Amsterdam
í020) 660 54 00

o

ArboNed
Utrecht
/n?nt rqa (/. ?(

O o o o o a a a a a a a a a o a O a O O a a

u

o
M

§
&

bD

o
N

o
o
o
o
d

s6
o

u

o

À6

ÖD

N

d
E

o

u
o
N

o
ó
Nou

u

x
À

d
ó

o

èl

o
6
ó

o
ou

tr
]
oo
u
6

À

>

À

à

v
À

È

u

ö
v

b

I
Y

È
ó

G

&

o
oq

E

o

9

À

È

&
o
Nt

N

o

u
=

ou
o
É

=N

o
N

o

a
N

I

&
o
N
ó

u

è!

u
t

o

o
o
o

u

u

a
o

a

o

o

o

É
o

a



1 6.2.24 Informatievoorziening

Arbouw, Stichting
A nrsterrla nr

r0?0r 5l{0 5t 80
a a a a a a a a a a a a a a a a

B.M.A. Ergonomics
Zwolle
í0.311) 422 9.1 t-2.

o a a

Ilakkcr & Elkhuizen crgo
Lcculvlrclcn
/0§,{l?lI t4 ll{

a

Bc<lri jfshulpvcrl., NVli
l)en I Iaag
/o7í)r ll,{ 69 76

a

I]FBN
rWocrclc n

í0.i4ÍJ) 4l 09 .+4
a a a o a a

Bionics Instrumcnt Eur.
Flecrhugowalrcl
Í072\ 572 LI 0o

a

Blessing Electronics
Brccla
Í076) -571 .5160

a a

Blok Bakkenes&Partners
Rotterdam
í0r0) 404 60 l0

a a a a a a o a a o a a a o o a o a a

Blomsma Safety Cons,
Zoctcrmeer
/o7q\ ?dl ít I I I

a a a a

BPO Groep
Leusden
1033r 412 r0 u8

a a a o o

BPV&W
A nrsterdanr
/{)20) §,,{9 lli

a a a

Brandweer Opl. Centrum
Mrrkenbinnen
lO7)-\ 567 ll7 64 (,f (()75)

a a

=
ic

=
a

?
{{
I

Í
:
5

{
=
a
a

*
=

I
=c

=
!
a

!
c
s
!-
c

v
É
c
=a&

-
?
a
aa
€
I

È

7
Ë)
È

É
c
IÈ

!

È

É
C

È
u
o
É

I)
q

É
a

E
È

e

C

J

:
E

tr
d

I
c

àa(
q
q
u
a
È-

9

a

=a
t

{í
{

c *-
-

-

a

-
7
E

433

16



16.2.24 Informatievoorziening

Centrum GBW
Den Haag
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Groeneveld-l)ordrecht
Dordrecht
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Pro Monitoríng
Barneveld
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a

Pull, Isoleermaterialen
Rhenen
ío318147't0 01

a

QUIS Automatisering
Nieuwveen
to172\ 53 95 84
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Roermond
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Safimex
Dordrecht
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)tockhausen
Aartselaar
l+323\ 887 2\

a

Tuameter Centrale
Amsterdam
t020) 462 04 62

o

Ten Hagen Stam
Den Haag
tít'7n\ ?il <a ni

a a a o o o o a a a

TLO Holland ContÍols
Papendrecht
(078) 641 00 11

a

TNO Arbeid
Hoofddorp
í023) 5t4 9i 93

a o a a o o a a a o o a o o o a a a a o o a a O a

Travers Opleidingen
Baarn
í03§\ 6RR 9§ RR

o o o o o a o a a

vakSfoep t,rgonomle
Enschede
í053)489 .3.3 2.5

o a a

Van der Kaay Training en
Advies Zeewolde
toi6\ s22 4-t 17

a a a a

VDP Safety (van Bavel)
Oosterhout nb
to16)\ 49 A4 nO

a a o

Verkeers Veiligheids
Centrum Riissen
(0548\ 51 41 i7

a a

Visser, Adv. ergonomie
Amsterdam
ln)n\ aaa an a1

o a a

WEKA Uitgeverij
Amsterdam
(020\ 582 66 00

a a o a o a a a

@

c
E

&

o

&

&
o
N
oo

E

o
a

É

À

oa

u

o

o
É

@u
N

o

u
o

o

o

N
u

o
a

u

q

o
o

u

o

o
o&

oo
u

À

o
À

À

il

a

à'

@

É
u
o

o

o

s
o
N

E

!

N

o

@

&
o

N

N
o

a
E
3
N

d
o
N

@

d

s
;

E
a
o
!

!
ö

N
g

o
o

c

oo

o
o

E
o

tr

o ö



16.2.24 Informatievoorziening

Wiinia-Van Dorsser r.i
Groningen
í050) 525 09 92

a o o o a o o a a a

Worksolutions Nederland
Zaltbommel
(0418) 51 41 94

o O
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Giessendam
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a a

u

E
o a

N
o
!

o
oa

À

!

@

9

d!

q

u

tr

E
o

o

N

u

u
!

@

À
t

-

!

u

u

3

E
o
o{

B
a

@

À

À

o

q

s

-

@

B

o

s
o

!
o

-o)

À

d
o

E

g

É

N
I
o

@

E

?o
o

E

-
E

N

o

u

d

E

o
!

o
o-

&

@

o
o
É

-

o

o

F

!

o o

439





16.3 Adressenliist van leveranciers en organisaties

De adressenliist bestaat uit naam, adres, telefoon, fax en contactpersoon van:

- leveranciers (z;rc paragraaf L6.2,L tot en met paragraaÍ 76.2.201;
- organisaties (zie paragraaÍ 16.2.27 tot en met parugraaf 16.2.24);

- leveranciers en organisaties die zich bezighouden of raakvlakken hebben met arbeidsom-
standigheden en niet staan vermeld in de paragrafen L6.2.7 tot en met 76.2.24;

- organisaties buiten Nederland die zich bezighouden of raakvlakken hebben met arbeids-
omstandigheden.

A

A&N
zie: Asselbergs en Nachenius B.V.
A 6a O OosteÍhout
zie: Advies en Onderzoek Oosterhout b.v.
A.S.
zie: Andrews Sykes B.V.
A.S.H.
zie: ARBO-SUPPORT Holland B.V.
AAD Maashorst
zie: Arbo Advies Dienst Maashorst
AB-Consult/Advies 6c Begeleiding
Wilgendreef 203
2272E,P. Voorburg
Tel. (070) 387 32 56
Fax (070) 387 32 56
Contactpersoon:
drs. ir. AJ.M. Boesten
directeur AB-Consult
AB
zie: Metaalwerk Arie Belo
ABB Componenten B.V.
Lylantse Baan 9
Postbus 532
2900 AM Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 2s82200
Fax (010) 458 65 59
Contactpersoon:
C.M. van den Boogert
product manager
Tel. (010) 258 22 6t
ABL-M§L
zie: Analytisch Biochemisch Laboratorium
B.V. afd. Medisch Service Laboratorium
Aboma + Keboma, voor veiligheid van
mens en materieel
Galvanistraat 1

Postbus 141

6710B,C Ede gld
Tel. (0318) 63 74 8L
Fax (0318) 63 20 t3
contactpersoon:
ir. C.K. Pasmooij
directeur
ing. J.A. Knegt
coördinator
AbvaKabo FNV
Boerhaavelaan 1

Postbus 3010
2700 KT Zoetermeer
Tel. (079) 353 6L 6L
Fax (079)3527226
Contactpersoon:
J, ter Haar
beleidsmedewerker
Achilles Ergonomische Dienst AED
Keizersgracht 166
1075 CZ Amsterdam
Tel. (020) 620 8s t4
Fax (020) 638 52 40
contactpefsoon:
G. de Haan
fysiotherapeut/ergonoom
ACOM
CNV-bond van Militairen
Larikslaan 1

Postbus 290
3830 AG Leusden
Tel. (033) 495 30 20
Fax (033) 495 30 05
Contactpersoon:
A.A. de Lange
beleidsmedewerker
Acoustair B.V.
Nijverheidstraat 8

Postbus 1

2750 AA Moerkapelle

adressenlijst 16.3
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Tel. (079) s93 73 47
Fax (079) 593 731,7
Contactpersoon:
mw, E. Tredtus
mw. A. Brandt
AcouThonics B.V.
Werkmansbeemd 88
Postbus 167
4900 AD Oosterhout nb
Tel. (0162) +24427
Fax (0162) 42 56 52
Contactpersoon:
A.lvÍ.F. Hendriks
ACTA Milieu- 6c Veiligheidstechniek B.V.
Industrieterrein'Trekkersveld'
Oosnveg 18
Postbus 1250
3890 BB Zeewolde
Tel. (036) 5227228
Fax (036) s227072
Contactpersoon:
mw. M. Hilhorst
O. Venema
ADD
ziè: Arbodienst Drechtsteden B.V.
ADSOM Bureau voor stategisch en
operationeel management B.V.
Geert Grootestraat 31
Postbus 1 109
5200 BD Den Bosch
Tel. (073) 689 0s 09
Fax (073) 614 6s 85
Contactpersoon:
drs, A.T. van den Bogaard
bureauleider
H.P. Merkx
management adviseur
Advi-Safe Consultants B.V.
Paleiskade 20
Posttrus 51
1780 AB Den Helder
Tel. (0223) s4 00 00
Fax (0223) 54 00 05
Contactpersoon:
J..{. Hinrichs
algemeen directeur
Advibeg b.v
Smedenweg 29
2151 DC Nieuw-Vennep
Tel. (8252\ 67 43 28

Fax Q252) 67 43 28
Contactpersoon:
ing. J.C. Jansen
directeur
Advies en Onderzoek Oosterhout b.v.
A 6c O Oosterhout
Benelux 15
4904 SI Oosterhout nb
Tel. (0162) 4s 69 56
Fax QL62)257214
Contactpersoon:
C.P. Jasperse
directeur
P. Caljouw
Adviesbureau ATIM
Oude Gracht 27
Postbus 560
3500 AN Utrecht
TeI. (030) 233 45 22
Fax (030) n4 As 0s
Contactpersoon:
mw. A. van t Hull
directeur
P. Coopinans
adviseur/opleider
Adviesbureau ERGOfit
H. HeijermanssÍÍ^at29
6824 PP Arnhem
Tel. (026) 364 67 24t(03t7) 31 28 s2
Fax (026) 364 67 24
Contactpersoon:
mw- I.W. Blom
bedri jfsfysiotherapeute
Adviesbureau KAP
van AlkemadelaanTE
3232 XL Brielle
Tel. (0181) 47 93 47
Fax (0181) 47 93 48
Contactpersoon:
M.J. Kap
directeur
Adviesbureau Peutz 6c Associés B.V,
Paletsingel 2
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel. (079) 36t 49 92
Fax (079) 361. 49 85
Contactpersoon:
J.H. Granneman
directeur



J.F.W. Koopmans
adiunct-directeur
Tel. (02a) 3880077
Vestigingen:

- Mook
Lindenlaan 41
6584 AC Molenhoek lb
Postbus 66
6585 ZH Mook
Tel. (0241 388 00 77
Fax (024) 358 51 50
Contactpersoon:
ir. G.M.A. Perquin
directeur

- Diisseldorf
Kolberger Strasse 19
D-40599 13 Di.isseldorf
Tel. (+ 49 zlU 74 20 62
Fax (+ 49 211.) 748 74 B9

Adviesbureau voor Milieutechniek Colsen
B.V.
Kreekzoom 5
4561 GN Hulst
Tel. (0485) 39 99 99
Adviesbureau voor Personeel 6c Organisa-
tie APO
Leeuweriksingel 611
3362 NH Sliedrecht
Tel. (0184) 42 79 06
Fax (0184) 4219 06
Contactpersoon:
H.J. Boonsra
direeteur
Adviesburo Gabriel
Oranjesingel 66
Postbus 1619
6501 BP Niimegen
Tel. (024) 360 2s 64
Fax (0241 360 15 74
Contactper§oon:
mw L. Halsema
office manager
E.T. Gabriel
directeur
Adviescentrum Medezeggenschap Onderne-
mingrraden AMO
O,udegracht 113 bis
Postbus 539
3500 AM Utrecht
Tel. (0517) s7 96 99

Contactpersoon:
dr' F. Smit
coördinator scholing
Advokatenkollektie{
Burgemeester Reigerstraat 77
Postbus 14067
3508 SC Utrecht
Tel. (030) zsz 09 00
Fax (030) 254 32 80
contaetpersoon:
mw. G. Sleeboom
coördinator
Aearo GrnbH
Einsteinstrasse 47
D 76275 Etdingen (Duitsland)
Tel. 0049 72 43 76 11 L2
Fax 0049 7243 76 71 18
contactper§oon:
§íolfgang Kemper
verkoopleider
zie ook blz.222

,{§o,0FPEL'fCrlil'

AED
zie: Achilles Ergonomische Dienst
Aerofilm Systems B.V,
A. Mulderweg 16
5657 EM Eindhoven
Tel. (040) 255 03 03
Fax (040) 255 03 77
Contactpersoon:
ir. R. van Brienen
AÍdeling Toxicologie Laridbouwuniversi-
teit Wagailngen
Tuinlaan 5
Postbus 8000
670Q E A §íageningen
Tel. (0317) 48 42 94143 49
Fax (0317) 48 49 31.

Contactpersoqn:
dr. G.M. Alink
mw. drs. M.A. Maclaine Pont
AFP Groep
Batavierenweg
Postbus 4001
6803 EA Arnhem
Tel. (026) 320 18 88
Fax (026) 320 18 89
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Contactpersoonl
G.J.van der Sangen
directeur
N. van Bemmel
ptoiect manager
Tel. (026) 320 78 6s
AGG
zie: Arbo Groep Gak B.V
Ahrend, Koninkliike
zie: Koninklijk Ahrend N.V.
AI
zie: Arbeidsinspectie
Air Products Nederland B.V.
Noordkade 100
Postbus 56
2740 AB §Taddinxveen
Tel. (0182) 62142r
Fax (0182) 61 60 72
Contactpersoon:
P. Ottenbros
human resources manager
M. Bronwasser
marketing manager
Ajax Brandbeveiliging B.V.
Cruquiusweg 118
Fostbus 94105
1090 GC nru*ster.dam
Tel. (020) 590 95 00
Fax (020) 6682024
Contactpersoon:
J.A. Ladage
directeur divisie systemen
Tel. (020) s90 96 1s
J.G. Kerssens
directeur divisie rnobiele brandbeveiliging
Tel. (020) 590 96 78
AKS-T
zie Faculteit Technische Natuurkunde Vak-
groep Akoestiek, sectie Akoestiek en Seis-
miek
Akta Trading Holland b.v.
Randweg 19
Postbus 1007

8300 BA Emmeloord
Tel. (0s27) 61 57 22
Fax (05271 61 53 s8
Contactpersoon:
R. Botter
ALCON, Stichting Alcohol Consultancy
Nederland
Birkstraat 108
3768 HL Soest
Tel. (035) 603 03 34
Fax (035) 603 0o 84
Contàctpersoon:
D.A, Bijl
direcreur
mw. A, Sanders
pro jectmedewerkster
Alessie 8r Partners
Bisonspoor 374
3605 JX Maarssenbroek
Tel. (0346) s5'2424
Fax (0346) 55 06 57
Contactpersoon:
S. van Elst
office manager
All Risk. For your.safety
Vlietskade 8015
4241 VS Arkel
Postbus 273
4200 AG Gorinchem
Tel. (0183) 56 8s 55
Fax (0183) 56 85 56
Contactpersoon:
G. Cox
Allround Sports
Amerbos 33
Postbus 36115
1020 MC Amsterdam
Tel. (020) 634 77 A7
Fax (020) 637 06 78
Contactpersoon:
M.E. Looze
directeur



Aloine
g e h o o rIb e s c h e r m i n g

A1pine Gehoorbescherming Nederland B.V.
Amersfoortsestr. 70 d
3769 AL Soesterberg
Tel. (0346) 33 33 50
Fax (0346) 35 39 9A
Contactpersoon:
P.§7. de Roode
directeur
zie ook blz.22O

Alsico Nederland B.V.
Pr Bernhardlaan 54
7622Bf{Borne
Tel. (074) 266 88 22
Fax (074) 266 88 33
contactpefsoonl
mw. H. Krabbe
Amcom v,o.Í-
van C. Leefkade 15
Postbus 99
1430 AB Aalsmeer
Tel. (02971 32 88 11
Fax (0297) 32 88 51

Contactpersoon:
ing. W. de Knoop
directeur
D. van der Vaart
hedrijfsleider
AMD
zie Arbo- en Milieudienst KUN/AZN Nii-
mege.n
AMD-SAD
zie: Arbodienst Drienerlo / AMD-UT
AMD-WUR
zie: Arbo- en Milieudienst- Wageningen
Universiteit en Research centÍum
AMK, Adviesbureau (Arbo-, Milieu- en

Kwaliteitszorg)
Langenakker 226
5731 KA Mierlo
Tel. (0492) 66 19 78
Fax (0492\ 66 55 97
Contactpersoon:
ing. §í.M.§í. Pijnenburg

directeur/adviseur
AMO
zie: Adviescentrum Medezeggenschap On-
dernemingsraden
AmsteÍdamse Bedriifsartsenopleiding
CORV.U
MeibergdreeÍ 15
L1A5 AZ Amsterdam
Tel. (020) 566 49 49
Fax (020) 697 s3 59
ContactpeÍsoon:
mw. M.R.M. van der Pol
office manager
Analytisch Biochemisch Laboratorium B.V.
afd. Medisch Service Labotalorium ABL-
MSL
§í.A. SchohenstraatT
Postbus 232
9400 AE Assen
Tel. (0592) 34 42 Lt
Fax (0592) 34 44 25
Contactpersoon:
mw. A. v.d. §7ijk
externe contacten
mw. dr. LS.C. de Wit
account manager
Andrews Sykes B.V. A.S.
Hoefweg 151-155
Postbus 33
2665 ZG Bleiswijk
Tel. (010) 52t 44 55
Fax (010) szt 57 1.9

Contactpersoon:
M.V. Vierhout
commercieel medewerker
M. v.d. Tak
algemeen directeur
Ansul 8.V., Brandbeveiliging
Platinastraat 14
Postbus 209
8200 AE Lelystad
Tel. (0320) 24 AB 64
Fax (0320) 24 77 07
Contactpersoon:
C. Msser
K.HJ. Dekker
Vestigingen:

- Leek
De Schelp 15
9351 NV Leek
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Tel. (0594) sL 49 40
Fax (0594) 51 77 1.5

- Oedenrode
Handelsweg 12B
5492 NL St Oedenrode
Tel. (0413) 47 42 96
Fax (0413) 47 73 67

ABZN
zie: Arbodienst Bouw Zuid Nederland
APO
zie: Adviesbureau voor Personeel 6c Organi-
satie
Applicom Brandpreventie Systemen B-V.
Sweelinckplein 72
Postbus 130
2501 CC Den Haag
:rel. (070) 36s 6e 47
Fax (070) 34s 76 37
Contactpersoon:
J.C. Kuipers
directeur
Arbeidsdermatologie, afd. -
VU Academisch Ziekenhuis
de Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel. (020) 444 01 45
Fax (020) 444 01 48
Contactpersoon:
prof. dr. D.P. Bruynzeel
huidarts
Tel. (020) 444 01 49
l\rbeidsinspectie AI
Anna van Hannoverstraat 4
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Tel. (070) 333 56 42
Fax (070) 333 661.2
Contactpersogn:
drs. S.H. Severijn
Tel. (070) 333 56 46
graris informatielijn
Tel. (08) 00 90 51

- Centraal Kantoor
Anna van Flannoverstraat 4
Postbus 90804
2509 LY Den Haag
TeL (070) 333 44 62
Fax (070) 333 40 02
Contactpersoon:
ing. C.J. Meerhof

directeur Cenffaal Kantoor
P.B. Koster
afdelingshoofd
Tel. (070) 333 s6 44

Regio's:

- regio Midden
Oudenoord 6
Postbus 820
3500 AV Utrecht
Tel. (030) 230 s6 0O

Fax (030) 230 56 80
Contactpersoonl
drs. B.G.M. van'§trelie
interim regiodirecteur

- regio Noord
Engelse Kamp 4
Postbus 30016
9700 RM Groningen
Tel. (050) 522 58 B0
Fax (050) 5267202
Contactpersoon:
drs. H.Th. Bor
Íegiodirecteur

- regio Noordwest
Radarweg 60
Postbus 58366
1040 HJ Amsterdam
Tel. (020) s812612
Fax (020) 686 47 03
Contactpersoon:
drs. À. van Dijk
regiod.irecteur

- regio Oost
Janspoort 2
Postbus 9018
6800 DX Arnhem
Tel. (026) 35s 71.1,1
Fax (0261 44240 46
Contactpersoon:
P.M.A. Bruls
regiodirecteur

- regio Zuid
Godswe,erdersingel 10
Postbus 940
6040 AX Roetmond
TeL (0a75) 35 66 66
Fax (0475) 35 66 60
Contactpersoon:
ir. EG. Janssen
regiodirecteur



- Íegio Zuidwest
Stadionweg 43c
Postbus 9580
3007 AN Rotterdam
Tel. (010) 479 83 00
Fax (010)479V093
contactper§oon:
P.M.A. Bruls
regiodirecteur

Arbin Veiligheid B.V.
Huiskenssffaat 50
5916 PN Venlo
Tel. (077) 320 37 00
Fax (Q77) 32A37 0s
Contactpersoon:
K. v.d. Grinten
R. Spee

Arbo Advies Dienst Maashorst
AAD Maashorst
Haverdijk 6
Postbus 626
5700 AP Helmond
TeL Qa94 51 53 53
Fax (04921 s1 37 21
Contactpersoon:
J.H.L.§[. Bos
directeur
mw. S. Dijk
bureau manager
Tel. (0492) 51 53 .53

Vèstigingen:

- Eindhoven
PieteÍ Zeemanstraat 1b
5621, CP Eindhoven
Postbus 626
5700 AP Helmond
Tel. (0492) s1 53 53
Fax (0492) 51.37L1
cofltactper§oon:
mw S. Dijk
bureau manager
Tel. (04921 s1 s3 53

- Helmond
Koolenkampenstraat 1

5461 CC Veghel
Postbus 626
5700 AP Helmond
Tel. (0492) 51 53 s3
Fax (04921 51. 37 2'1,

Contactpersoon:

mw. S. Dijk
bureau manager
Tel. (0492) 51 53 53

- '§íeert

Maaseikerweg 45
6002 AA Veert
Postbus 626
5700 AP Helmond
Tel. (0492) 51 53 53
Fax (Q492) 51372L
Contactpersoqn:
mw S. Diyk
bureau managet
Tel. (0492) 51 53 53

Arbo Advies Dienst Maashorst
Bronkhorstsingel 2
5403 NA Uden
Postbus 626
5700 AP Helmq-nd
Tel. (0492\ 51 s3 s3
Fax (0492) 51 3t 2l
Contactpersoon:
mw. S. Dijk
bureau manager
Tel. (04921 51 53 54
Arbodienst Utrecht
zie: Arbo Unie Midden-Nederland (Utreeht)
Arbo en Milieudienst-Wageningen Univer-
siteit en Research cerrtrum AMD-WUR
Lawickse Allee 13
Postbus 9101
6700 HB §(ageningen
Tel. (0317) 48 4207
Fax (0317) 48 54 56
Arbo Groep Gak B.V. AGG
Uilenstede 473
1183 AG Amstelveen
Postbus 59198
1040 KD .dmsterdam
Tel. (020) 6s6 61 75
Fax (020) 656 61 99
contactpersoon:
Th. Veldkamp
commercieel directeur
mw. M.D. Brantz
communicatie manager
Vestigingen:

- Alkmaar
'W'ognumsebuurt 2
Postbus 71
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1800 BD Alkinaar
TeL. (072) s49 33 99
Fax (0721 549 31 85
Contaqtpersoon:
S. Hj. van Aerde
regio inanager
mw. M-C. \Y'illems

- Alphen a/d Rijn
H. Dunantweg 42
2402 NR Alphen a/d Riln
Tel. (0172) 44 49 t2
Fax 10t72) 44 t9 39
Contactpersoon:
mw. M. van HufÍel
regio manager
mw. W.H. deJong

- Amsterdam
Overschiestraat 55
1062 HN Amsterdam
Tel. (020) 346 85 Bs
Fax (020) 346 85 86
Contactpersoonl
S. Hj. van Aerde
regio manager
mw I.M. van de Vegte

- Breda
Concordiastraat 20
Postbus 3276
4800 MH Breda
Tel. (a76) s2628 s0
Fax (076) 52277 31
Contactpersoon:
J.F. Jacobsson
regio manager
mw A,§7.M. Dekkers

- Den Haag
Eisenhowerlaan 77a
2517 KK Den Haag
Tel. (070) 358 48 11
Fax (070) 358 88 06
Contactpersoon:
mw. M. van Huffel
regio manager
mw. S. Karregat

- Dordrecht
Van Godewijckstraat 25
Postbus 41
3300 AA Dordrecht
Tel. (078) 677 89 7Q

Fax (078) 677 89 79

Contactpersoon:
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. A.W van Burken
Eindhoven
Boschdijk 20
Postbus 90055
5600 PH Eindhoven
Tel. (0a0) 26s 16 77
Fax (040) 265 16 72
Contactpel'soon:
C.J. Goudswaard
regio manager
mw. M.I. van Galen
Enschede
Nijverheidstraat 30
Postbus 100
7500 AC Enschede
Tel. (053)4822625
Fax (053) 4822698
Contactpersoon:
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. G.J. Speelman
Goes
Schuttershof 10
Postbus 28
4460 AA Goes
Tel. (0113) 235 s23
Fax (0113) 2L4 326
Contactpersoonl
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. P.C. Tessen
Gouda
Burg. van Reenensingel 101
Postbus 2017
2800 BD Gouda
Tel. (0182) 53 64 64
Fax (0182) 57 07 9l
Contactpersoon:
mw. M. van Huffel
regio manager
mw. A. van Beek
Groningen
Dierenriemstraat 100
Postbus 551
9700 AN Groningen
Tel. (050) 574 17 70
Fax (050) 5741,7 72



Contactpersoon:
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. I.T.M. de Vries-Starkenburg

- Hihersum
Stationsplein 25
Postbus 489
1200 AL Hilversum
Tel. (035) 625 38 80
Fax (035) 625 36 06
Contactpersoon:
mw. M.A.G. Braakhuis
regio Ínanager
mw. M. du Long

- Leeuwarden
Tesselschadestraat 5

Postbus 268
8901 BB Leeuwarden
Tel. (058) 292 72 t7
Fax (058) 216 77 77
Contactpersoon:
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. MJ. Bouwman

- Leiden
Verbeekstraat 1

Postbus 2238
2301 CE Leiden
Tel. (071) 579 sl 98
Fax (071) 579 s1.99
Contactpersoon:
mw. M. van Huffel
regio manager
mw: I. Kuilt

- Maastricht
Artsenijstraat 5
Postbus 1065
6201 ME Maastricht
Tel. (043) 346 94 70
Fax (043) 346 94 68
Contactpersoon:
M.J. Asscher
regio manager
mw. A, van Mulken

- Nijmegen
Wilchenseweg 132
6538 SX Nijmegen
Tel. (024) 343 4t 4t
Fax (024) 343 41.42
Contactpersoon:

C.J. Goudsmit
regio manager
mw. M.H.J.C. Gerritsen

- Rotterdam
Jan Leenvaartlaan 4
3065DC Rotterdam
Tel. (010) 880 03 33
Fax (010) 880 03 38
Contactpersoon:
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. A.C.'W. Schasfoort

- Utrecht
Churchilllaan 11
Postbus 3212
3502 GE Utrecht
Tel. (030) 284 05 05
Fax (030) 284 05 06
contactpersoon:
mw. M.A.G. Braakhuis
regio manager
mw. M. du Long

- Zwolle
Zamenhofsingel 25
Postbus 1 1 1

8000 AC Zwolle
Tel. (038) 4s.5 21 60
Fax (038) 455 27 69
Contactpersoonl
J.F. Jacobsson
regio manager
mw. J.A. Schuurman

Arbo Management Groep
Arthur van Schendelstraat 650
Postbus 2286
3500 GG Utrecht
Tel, (030) 239 95 20
Fax (030) 2i9 9s 27
Contactpersoon:
mw.L.Zaal
Tel. (030) 239 9s 27
Regio's:

- IJssel-Twente
Emmastraat 10
Postbus 710
8000 AS Zwolle

' Tel. (038) 425 79 40
Fax (038) 425 79 81
Contactpersoon:
drs. R.A. Wouthuis
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regiodirecteur
- Limburg

Overloon 2
Postbus 672
6400 AR Heerlen
TeL (045) 560 56 00
Fax (045) 560 56 38
Contac-tpersoon:
mr. drs. ir. C.J.M,M. Geurts
regiodirecteur

- Midden rtríest

A. van Schendelstraat 600
Postbus 400
3500 AK Utrecht
Tel, (030) 239 9s sS
Fax (030) 239 95 80
Contactpersoon:
drs. G.J. Btrg$aaff
regiodirecteur

- Noord
Nieuwe Stationsweg 11-13
Postbus 158
975A LD Haren gn
Tel. (050) s37 54 00
Fax (050) 537 54 10
Contactpersoon:
drs. E. de Boer
regiodirecteur
Tel. (038) 425 79 40
Tel^ (045) s60 56 00

- Noord
Strawinskylaan 421,Toren A, 4e etage
1077 XX Àmsterdam
Tel. (020) s75 29 00
Fax (020) s75 34 08
Contactpersoon:
mw. drs. M.E. Rornpa
regiodirecteur

- Oost-Brabant
Vestdijk 2
Postbus 80039
5600 lZ Eindhoven
Tel. (0a0) 296 83 34
Fax (040) 296 83 36
Contactpersoon!.
drs. F.R. Heeren
tegiodirecteur
Tel. (040)27s 6874

- West-Brabant en Zeeland

Kantorenpark Soetelieve" Bruistensingel
LA6
5232 AC Den Bosch
Tel. (073) 640 82 60
Fax (073) 640 82 61
Contactpersoon:
mw. E. Broekema
regiodirecteur

- ZaidHolland
Groot Handelsgebouw, Weena V 37
Postbus 29094
3001 GB Rotterdam
Tel. (010) 240 37 63
Fax (010) 240 3t Qs
Contactpersoon:
mw. drs. J.G.H. de Vitte
regiodirecteur

- Rijksoverheid
Pres. Kennedylaan 15
Posttus 82001
2508 EA Den Haag
Tel. (070) 318 18 18
Fax (070) 318 18 00
Contactpersoon:
drs. P.J. de Bruijn
regiodirecteur

Arbo Noord BV
Laan Corpus den Hoorn 102/2
Postbus 682
9700 AR Groningen
Tel. (050) 52428 0A
Fax (050) 5242999
Contactpersoon:
HJ. van der Hoek
algemeen direeteur
F.W. Steenhuisen
commercieel directeur
Regio's:

- Friesland
Tesselschadest raaÍ 3 1 -3
Postbus 1665
8901, BZ Leeuwarden
Tel. (058) 234 74 74
Fax (058) 2347470
Contactpersoon:
D.C.G. van Reenen
plv. regio manager

- Groningen
Laan Corpus Den Hoorn 102/2
Postbus 682



9700 AR Groningen
Tel. (050) 52428 3A
Fax (050) 524 28 37
Contactpersoonl
J. Toussaint
regio manager

- Noord- en Midden Drenthe
Overcingellaan 19
Postbus 131
9400 AC Assen
Tel. (0592) 33 89 99
Fax (0592) 33 89 80
Contactpersoon:
A.H.M. Janse
regio manager

- Oost Groningen
Havenstraat 5
Postbus 34
9640 AA Veendam
Tel. (0598) 69 67 77
Fax (0598) 69 67 7A
Contactpersoon:
R. Strikkers
regio manager

- Zuidoost Drenthe
Minister Kanstraat 33
Postbus 1002
7801 BA Emmen
Tel. (0591) 6.s 63 33
Fax (0591) 65 63 30
Contactpersoon:
M.J. Cordes
regio manager

- Zuidwest Drenthe
Jhr. De JongestÍaat 1,02

Postbus 612
7900 AP Hoogeveen
Tel. (0528) 29 1.8l.s
Fax (0528) 29 18 43
Contactpersoon:
P.P. tos
regio manager

Arbo Unie Amsterdàm en Omstreken
Entrada 401
Postbus 95030
1090 HA Amsterdam
Tel. (020) 660 s4 00
Fax (020) 69CI 5241
Contactpersoon:
drs. J. Koopman

directeur
Tel. (020) 660 54 02
drs, W. Th. Newsum
directeur
Tel. (020) 660 54 01'

Vestigingen:

- Hoorn nh
(pia: S.O.§í.) Blaurrye Berg 5
1625 NT Hoorn nh
Tel. (0229) 25 33 33
Fax (0229) 25 33 30
Contactpersoon:
E. Moolhuizen

- Zaandam
p/a HCG Houthavenkade 44
1506 PD Zaandam
Tel. (Q229\ 2s 33 33
Fax (0229)25 33 30

Arbo Unie Dordrecht
Noordendijk 207
Postbus 359
3300 AJ Dordreeht
Tel. (078) 63293 29
Iax (078) 63t 49 s9
Contactpersoonl
M. Baarda
pr medewerkster
Vestigingen:

- Gorinchem
W. de Vries Robbé 2d
4206 AL Gorinehem
Tel. (0183) 62 16 26
Fax (0183) 623240

- Papendrecht
Industieweg 4
3351 tB Papendrecht
Tel. (078) 641 85 85
Fax (078) 64280 52

- Sliedrecht
Bonkelaarplein 7
3363 EL Sliedrecht
Tel. (0184) 4t 26 90
Fax (0184) 42D0A

Arbo Unie Drenthe
Kapitein Nemosrraat 20
Postbus 2063
7801 CA Emmen
Tel. (0591) 64 99 49
Fax (0591) 61 44 Al
Contactpersoon:
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R.N. Doeve
lokatie manager en bedrijfsarts
S.K. Dijstelberge
directeur
Vestigingen:

- Assen
Noorderstaete 14
Postbus 631
9400 AP Assen
Tel. (0592) 37 26 44
Fax (0592) 34 59 33
Contaetpersoon:
H.S. Boersma
lokatie manager

- Coevorden
Disc 5
Postbus 375
7740 AI Coevorden
Tel. (052a) 51 60 14
Iax (0524) 51,16 12
Contactpersoon:
L.'W. Kiers
lokatie manager

- Emmen
le Bokslootweg 17
7827 AT Emmen
Tel. (0591) 69 23 50
Fax (0591) 69 27 6r
Contactpersoon:
R.N. Doeve
lokatie manager

- Hoogeveen
Industtieweg 40
7902 AB Hoogeveen
Tel. (0528) 26 71 27
Fax (0528) 27 75 62122 15 62
Contactpersoon:
L.§7- Kiers
lokatie manager

- Meppel
Industrieweg 28
Postbus 465
7940 AL Meppel
Tel. (0522) 25 87 7A
Fax (0522) 25 51 21.

Contactpersoon:
L.§7. Kiers
lokatie manager

Arbo Unie Europoort
Theemsweg 5

3797 KM Bodek rt
Postbus 1079
3180 AB Rozenburg zh
Tel. (0181) 2148 77
Fax (0181) 21 69 19
Contaffpersoon:
mw. S. de Boer
Tel. (0181) 29 7270
Vèstigingen:

- Dirksland
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland
Tel. (0181) 21 48 77
Fax (0181) 21.69 19

- Hellevoetsluis
Vliet 4
3224 HE Hellevoetsluis
Tel. (0181) 21 48 77
Fax (0181) 21 69 t9

- Vlaardingen
Schiedamsedijk 2
3134 KK Vlaardingen
Tel. (0181) 214877
Fax (01,81) 21 69 L9)

Arbo Unie Friesland
Cwagaostraat 217
Postbus 9001
8903 LA Leeuwarden
Tel. (058) 284 81 87
Fax (058) 284 81 00
Contactpersoon:
'W. van der Berg
locatie manager
Th.C.G.M. Vissers
algemeen directeur
Vestigingen:

- Dokkum
Hendoweg 3
9101 PC Dokkum
Tel. (0s19) 221,2 6s
Fax (0519) 22 08 13
Contactpersoon:
§L van der Berg
locatie manager

- Drachten
Donia 1

9202L8 Drachten
Tel. (0512) s82424
Fax (0512) 582400
contactpersoon:



A.M.H. Ostendorf
locatie manager
Harlingen
Midlumerlaan 53a1827
8861 JH Harlingen
Tel. (0517) 42 00 02
Fax (0517) 47 90 02
Contactpersoon:
'mw. J. van Leeuwen
locatie manager
Tel. (0515) 43 s4 54
Heerenveen
Thorbeckestraat 3a
Postbus 198
8440 AD Heereoveen
Tel. (0513) 620230
Fax (0513) 6217 6s
Contactpersoon:
C.P. van Espelo
locatie manager
Oosterwolde
Ten Hooringerlaan22
8431 AL Oosrcrwolde Ír
Tel. (0516) 56 63 76
Fax (0516) 52 00 30
Contactpersoon:
C.P. van espelo
locatie manager
Tel. (0513) 6s 7272
Sneek
Simmerdijk 6
8601 ZP Sneek
Tel. (0515) 43 s4 s4
Fax (0515) 43 54 44
contactpersoon:
mw. J. van Leeuwen
locatie manager
Suameer
Damsingel 40
9262 NC Suameer
TeL (0511) 46 5878
Contactpersoon:
A.M.H. Ostendorf
locatie manager
Tel. (0512) 582424
§[olvega
Van Niim. Schonegevelstraat 21
8477 BP ÏTolvega
Tel. (0s61) 61 37 18

Cöntactpersoon:

C.P. van Espelo
locatie manager
Tel. (0513) 65 7272

Arbo Unie Grift en Linge
Pascalstraat 9
Postbus 700
6710 BS Ede gld
Tel. (0318) 69 95 1.0

Fax (0318) 69 95 19
Contactpersoon:
mw. Reestman
facilitair manager
Tel. (0318) 69 9s 1,0

Vestigingen:

- Barneveld
Stationsweg 77
3777 VD Barneveld
Postbus 700
67"10 BS Ede gld
Tel. (0342) 42 56 00
Fax (0342) 42 5619
Contactpersoon:
mw. Reestman
facilitair manag€r

- Tiel
St. Agnietenstraat 5
4001 NB Tiel
Postbus 700
6710 BS Ede gld
Tel. (03aa) 67 37 37
Fax (0344) 67 37 s9
Contactpersoon:
mw. Reestman
faeilitair manager

- Veenendaal
Kapelweg 14
3901 ET Veenendaal
Postbus 700
6710 BS Ede gld
Tel. ((0318) 69 9s 10
Fax (0318) 69 9s 79
Contactpersoon:
mw. S. Reestman
facilitair manager

Arbo Unie Groningen
Van Swietenlaan 7
Postbus 558
9700 AN Groningen
Tel. (050) s21 88 88
Fax (050) 526 78 s4
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Contactpersoon:
mw. A. Bakker
Tel. (050) 521 88 34
Vestigingen:

- Delfzijl
Zwet 32
Postbus 262
9930 AG Delfzijl
Tel. (0596) 67 47 7"1

Fax (0596) 67 A9 03
Contactpersoon:
mw. I.W.W. Vriend-Van Lent
coördinator

- Hoogezand
Hoofdstraat 16
Postbus 93
9600 AB Hoogezand
Tel. (0598) 39 43 88
Fax (0598) 39 64 89
Contactpersoon:
mw. S.E.B. van der Ploeg-Datema
coördinator

- Veendam
Lloydsweg 41
Postbus 82
9640 LBVeendam
Tel. (0598) 6t 54 32
Fax (0598) 67 77 87
Contaetpersoon:
mw. M.C. Twickler-Kattebeld
coördinator

Arbo Unie Limburg
Adelbert van Schzunlaan 180
Postbus 5049
6202IWD Maastricht
Te]. (043) 369 As 90
Fax (043) 36 31 44
Contactpersoon:
mw MJ.G. Niiholt
Tel. (043) 369 os 4A

J.A.J. Schalker
directeur
Vestigingen:

- Boxmeer
Irenestraat 1-3
Postbus 95
5830 AB Boxmeer
Tel. (0485) 57 44 44
Fax (0485) 52 05 60

- Hoensbroek

Zandbergsweg 1 11
Postbus 5

6430 AA Hoensbroek
Tel. (045) s23 77 77
Fax (045) 523 49 04

- Roermond
Heinsbergerweg 178a
Postbus 2436
6040 EA Roermond
Tel. (047s) 3228 44
Fax (0475) 32 81,43

- Sittard
Heinseweg 25
6131 BR Sittard
Tel. (046) 459 79 38
Fax (046) 459 77 62

- Venray
Merseloseweg 118
Postbus 247
5800 AE Venray
Tel. (0a78) s8 55 55
Fax (0478) 58 35 31

Aóo Unie Midden- en Zuid-Gelderland
Bruningweg 23
Postbus 5077
6802 EB Arnhem
Tel. (026) 384 s3 53
Fax (026) 384 53 03
Contactpersoon:
F.C.C. de Haas
operationeel directeur
J.G.M. Schreurs
algemeen directeur
Vestiging:

- Nijmegen
Kerkenbos 10-49
Postbus 6990
6503 GL Nijmegen
Tel. (024) 37227 22
Fax 1024) 37227 0A

Arbo Unie Midden.Nederland (Gooi- en
Eemland)
Oostereind 107
Postbus 2292
1200 CG Hilveisum
Tel. (035) 689 81 7t
Fax (035) 683 6475
Contactpersoonl
A.H. van Rootzelaar
directeur



L.E.M. Holtz
Tel. (035) 689 81.7s
Vestiging:

- Amersfoort
Gebouw'Amersfoortstaete',
Hogeweg 25 - 2a
3814 CC Amersfoort
Tel. (033) 47e 80 80
Fax (033) 479 80 89

Arbo Unie Midden-Nederland
(Midden Holland)
Jan van Beaumontstraat 1

Postbus 206
2800 AE Gouda
TeL (0182) 59 60 60
Fax (0182) 59 60 80
Contactpersoon:
G. Hellingman
directeur
Arbo Unie Midden-Nederland (Utrecht)
Vlampijpstraat 78
Postbus 11025
3505 BA Utrecht
Tel. (030) 245 08 11

Iax (030) 24220 92
Contactpersoon:
mw. M.E. Brand
mànagement'assistente
Tel. (030) z4s 08 68
Arbo Unie Nedeiland
Johan van Oldenbarneveltlaan 2a
Postbus 82157
2508 ED Den Haag
Tel. (070) 3s4 4200
Fax (070) 358 46 94
Contactpersoon:
mw. Y.M.L. Laumans
account manager
Arbo Unie Noord-Holland'West
Oudeweg 8

Postbus 791
2003 RT Haarlem
Tel. (023) 515 86 58
Fax (023) 515 86 98
Contactpersoon:
J.V.H. Brandwacht
Tel. (023) 515 86 34
Vestigingen:

- Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5

Postbus 135
1800 AC Alkmaar
Tel. (0721 s67 73 00
Fax (072) 564MV}
Contactpersoon:
W.J. de Bree
sector manaSer
Tel. (072) 567 L3 01

- Beverwiik
Spoorsingel 24b
194L lM Beverwiik
Tel. (0251)229248
Fax (0251) 21 5L 29
Contactpersoon:
M. de Fockert
afdelingshoofd

- Den Helder
Drs. E. Bijlweg 20
Postbus 368
1780 AJ Den Helder
Tel. (Q223) 67 ts 30
Fax (0223) 67 75 38
Contactpersoon:
K. Bussing
§ector manager
Paleiskade 31
1781 AN Den Helder
Tel. (072) 567 1.3 0O

Fax (0721 s64A470
- Hoofddorp

Polderple-in 121
2t32BE Hoofddorp
Tel. (023) 515 86 58
Fax (023) 515 86 98

Arbo Unie Noord/West-Veluwe en
Flevoland
Lorentzstraat 33
Postbus L4
3840 AA Harderwijk
Tel. (0341) 4676 00
Fax (0341) 47 20 75
Contactpersoon:
drs. R.N. Nietrling
directeur
Vestigingen:

- Almere
Gebouw'Randstaete', Randstad 2 1-5E
1314 BD Almere
Tel. (036) 533 86 03

- Elburg
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J.P. Broekhovenstraat 10.
Postbus 98
8080 AB Elburg
Tel, (0525) 68 42 3t
Fax (0525) 681.0 67

- Lelystad
Ziekenhuisweg 100
Postbus 271
8200 AG Lelystad
Tel. (0320) 2670 00
Fax (0320) 25 77 39

- Nijkerk
Van't Hoffstraat 34
3863 AX Nijkerk gld
Tel. (033) 246 t6 t8

- Nunspeet
Industrieweg 75
8071 CS Nunspeet
Tel. (0341) 2s 81.2s

Arbo Unie Oost-Brabant bv /Centrale
directie AUOB
Hugo van der Goeslaan 2
Postbus 4132
5604 EC Eindhoven
Tel. (040) 276 3t 11
Fax (040) LLl 90 30
contactpersoon:
L.R.J. de Leeuw
Tel. (040) 216 31 1r
mw. K. §7'ijngaerd
Vestigingen:

- Boxtel
Kasteellaan 2
5281. CP Boxtel
Tel. (0411) 68 37 42
Fax (0411) 6823 68

- Den Bosch
Eindhovenlaan 3a
Postbus 2210
5202 CE Den Bosch
Tel. (073) 628 6200
Fax (073) 62t 73 77

- Eindhovsq
P.C. Hooftlaan 2
Postbus 8090
5601 KB Eindhoven
Tel. (040) 274 8214
Fax (040) 2t227 96

- Hapert
Oude Provincialeweg46

5527 BP Hapert
Tel. (0497) 38 70 00
Fax (04971 38 7t 60

- Helmond
Panovenweg 7
Postbus 638
5700 AP Helmond
Tel. (04921 54 01 15
Fax (0492) 55 47 47
Tel. (040) 216 31 73

- Uden
Udenseweg 6
5405 PA Uden
Postbus 4132
5604 EC Eindhoven
Tel. (0413) 26 29 37
Fax (0413) 25 63 05

- Valkenswaard
Valkenierstraat 45
5552 JB Valkenswaard
Tel. (040) 207 19 00
Fax (040) 207 79 85

- Weert
Molenveldstraat 159
6001 HH §íeert
Postbus 4132
5604 EC Eindhoven
Tel. (0495) 53 35 02
Fax (0495) 54 46 43

Arbo Unie Oost-Nederland AU-ON
Gezellenlaan 12
Postbus 9005
7000 GE Doetinchem
Tel. (0314) 3v 47 47
Fax (0314) 37 47 O0
Contactpersoon:
M. v.d. Heuvel
adviseur verzuim en arbeidsomstandigheden
mw. S, Kruiniger
Vestigingen:

- Almelo
Havennoordzijde 39
Postbus 480
7600 AL Almelo
Tel. (0546) 822A22
Fax (0546) 87 31 6'J,

Contactpersoon:
A.J.C..G, Jenner
directeur
R.E J. Stellwag



pr Íunctionaris
Tel. (0314) 37 47 47
Duiven
Scheefkelk 2
Postbus 52
6920 AB Duiven
Tel. (0316) 2s t6 25
Fax (0316) 25 76 0O

Contactpersoon.:
mw. H. Tilburg
R.E.J. Stellwag
Enschede
M.H. Tromplaan 47
Postbus 1550
7500 BN Enschede
Tel. (053) 480 98 09
Fax (053) 480 98 00
Contactpersoon:
R.E.J. Stellwag
pr functionaris
Groenlo
Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo
Te1. (0544) 46 33 ss
Fax (0544) 46 5V 72
Contactpersoon:
mw. E. Schaap-Moolenaar
R.E.J. Stellwag
pr functionaris
Tel. (0314) 37 47 47
Hardenberg
'Vechtstraat 

5
Postbus 221
777A AE Hardenberg
Tel. (0523) 27 21 72
Fax (0523) 26 667s
Cqntactpersoon:
R.E.L. §tellwag
pi functionaris
Tel. (0314) 37 47 47
Hengelo
Geerdinksweg 135
Postbus 74
7550 AB Hengelo
Tel. (874) 2s6 36 36
Fax (074) 250 05 75
Contactpersoon:
R.E.J. Stellwag
pr functionaris
Tel. (0314) 37 47 47

- Nilverdal
Salomonsonstraat 51
Posttrus 378
7440 AJ Nijverdal
T€1. (0548) 61,22 53
Fax (0548) 620312
Contactpersoon:
R.E.J. Stellwag
pr functionaris
TeL (0314) 37 47 47

- Ommen
Vcrmeerstraat 1

7737 SM Ommen
Tel. (0529) 4s 1624
Fax (0529) 45 57 75
Contactpersoon:
R.EJ, Stellwag
pr functionaris
Tel. (0314) 37 47 47

- Zutphen
De Stoven 4
7206 l$, Zutphen
Tel. (0s75) s7 Qs i4
Fax (0575) 57 03 88
Conractpersoon:
mw. M.G.\XI. Essing-Zaarbelink
R.E.J. Stellwag
pr funcrionaris
Tel. (0314) 37 47 47

Arbo Unie Riinmond B.V.
(HooÍdvestiging)
Langs de Baan 110
P'ostbus 67
3190 AB Hoogvliet rt
Tel. (010) 472 s5 A0
Fax (010) 416 78 41
Coníactpersoon:
drs. J.G.M. Govers
arts/diÍecteur
(Hoofdvestiging)
Houtlaan 21
Posthus 23265
3001 KG Rotterdam
Tel. (010) 4t7 7s 0O

Fax (010) 4'1.3 37 57
Contactpersoon:
T. Wever
unit manager
Tel. (010) 477 7s 88
S.G.M, Govers

'adressenlijst 16.3



16.3 adressenlijst

directeur
:Iel. (010) 477 7s ea
Vestigingen:

- Capelle a/d IJssel
Hollandsch Diep 69
2904 RP Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4sB 48 99
Fax (010) 44233 51.

Contactpersoonl
mw. J. Goudriaan
vestigingscoördinator
Tel. (010) 4s8 48 99

- Den Haag
Bezuidenhoutseweg 187
Postbus 16044
2500 BA Den Haag
Tel. (070) 304 70 47
Fax (070) 304 70 77
Contactpersoonl
G. Avezaat

Arbo Unie West
Polakweg 8
Postb,us 1096
2280 CB Rijrwijk zh
Tel. (070) 336 91 97
Fax (070) 336 91. 57
Contactpersoon:
mw. L.W. van Schuppen
Tel. (070) 336 91 07
HJ. Leliefeld
directeur
Tel. (070) 336 91.01.
Vestigingen:

- Leiden
Opaalstraat 3
Postbus 32089
2303 DB Leiden
Tel. (071) 573 09 73
Fax (071) 576 46 16

- Zoetermeet
Promenade 151
2711 AN Zoetermeer
Tel. (079) fiA 04 02
Fax (079) 330 04 29

Arbo Unie \[est- en Midden-Brabant
(Hoofdvestiging)
Paardeweide 6
Postbus 6843
4802 HV Breda
Tel. (076) 548 78 00

Fax (076) 5410824
Contactpersoon:
J.J. van Collenburg
algemeen directeur
Tel. (0761 548 78 66
(Hoofdvestiging)
Van Limburg Stirumlaan 2
Postbus 682
5000 AR ïlburg
Tel. (013) 59s 36 00
Fax (013) 595 36 99
Vestigingenr

- Bergen opZoom
Drebbelstraat L

4622RC Bergen op Zoom
Tel. (0164) 2s 16 09
Fax (0164) 25 59 86

- Etten-Leur
Mon Plaisir 89b
4879 AM Etten-Leur
Tel. (076) 502 05 53
Fax (0761 502 00 59

- Moerdijk
Plaza 3
47825L Moerdijk
Tel. (076) 548 78 05
Fax (076) 541 08 24

- Oosterhout nb
Meerpaal 12c
4904 SK Oosterhout nb
Tel. (0162) 42 75 22
Fax (0162) 4275 23

- Roosendaal
Molenstraat 4
4705 ISRoosendaal
Tel. (0165) s8 23 00
Fax (0165) 542900

- Tilburg
Van Limburg Stirumlaan 2
Postbus 682
5000 AR Tilburg
Tel. (013) 595 36 00
Fax (013) s95 3699

- V/aalwiik
Taxandriaweg 12d
Postbus 602
5140 AP §Taalwijk
Tel. (0416) 33 99 10
Fax (0416) 65 A9 40



Arbo Unie Zeeland
Schenge 2
Postbus 7128
4330 GC Middelburg
Tel. (0113) 88 66 88
Fax (0113) 88 66 80
Contactpersoon:
J. Baidenmann
hoofd MKB-bureau
Tel. (0113) 88 67 t4
C.T. Steneker
afdelingshoofd
Tel. (0113) 88 67 06
Vestigingen:

- Goes
Kiein Frankrijk 7a
Postbus 141
4460 AC Goes
Ic-I. (0113) 88 66 44
Fax (0113) 88 66 40

- Oostburg
Past. van Genklaan 6
4501 AJ Oostburg
Postbus 521
4530 AM'Ic-rneuzen
Tel. (0117)440210
Fax (0117) 440246

- Terneuzen
Hughersluys 23
Postbus 521
4530 AM Terneuzen
Tel. (0113) 88 66 17

Fax (0113) 88 66 10

- Vlissingen
Hermesweg 21
Postbus 126
4380 AC Vlissingen
Tel. (0113) 88 66 77
Fax (0113) 88 6670

Arbo Unie ZwollelApeldoorn/Deventer
(Hoofdvestiging)
Dokter Spanjaardweg 11
Postbus 30056
8003 CB Zwolle
Tel. (038) 455 89 00
Fax (038) 454 66 48
Contactpersoon:
drs. J.H.§í. Bruins SIot
directeur arbobeleid
(Hoofdvestiging)

Oude Apeldoornseweg 48
Postbus 1256
7301 BM Apeldoorn
Tel. (055) s99 69 00
Fax (055) 543 79 07
contactpeÍsoon:
P.J.M. Zegger
(Hoofdvestiging)
Munsterstraat 1

Postbus 63 1

7400 AP Deventer
Tel. (0570) 66 11 00
Fax (0570) 63 69 77
Contactpersoon:
F.H. van der Steen
Vestigingen:

- Émmeloord
Andijkstraat 11
83M CT Emmeloord
TeL Q527169 95 83
Fax (05271 69 98 96

- Kampen
Vloeddiik 40-1
826L GC Kampen
Tel. (038) 332 88 58
Fax (038) 3323010

- Ommen
Jhr. van Nahriysstraat 66
773lED Ommen
Tel. (038) 45s 89 00
Fax (038) 454 66 48

- Raalte
Hartkampweg 10
8101 Z§í Raalte
Tel. (0572) 36 03 24
Steenwiik
Koematen 40
8331TK Steenwiik
Tel. (0s21) 51 33 10
Fax (0521) 5235-1.7

Arbo- en Milieudienst KfIN/AZN Niime-
gen AMD
Erasmuslaan 17
Postbus 91.01
6500 HB Nijmegen
Tel. (024) 361 54 00
Fax (024) 361 64 82
Contaetpersoon:
L.M.C. Velthuizen
adjunct-directeur
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Tel. (024) 361 89 32
M. v.d. Berg
secretaris
Tel. (024) 361 41 52
Arbo-adviesbureau T.R.A. Consultancy
Tijhofslaan 33
Postbus 81 1

7600 AV Almelo
Tel. (0546) 86 78 46
Fax (0546) 87 30 3-t
Contactpersoon:
A. Oomen
arbodeskundige
Arbo-adviesburo Akkoord

directeur externe dienstverlening
Tel.0183-648864
F.L.H. van Strien
directeur interne dienstverlening
Tet.0183-648864
Arbodienst Blok Bakkenes 6a Partners
'§íestblaak 

6

Postbus 2170.3
3001 AS Rotterdam
Tel. (010) 404 60 30
Fax (010) 233 13 30
Contactpersoor-r:
R.O. Bakkenes
di recteur
mw. H.C.P. Hermsen
office marrager
Arbodienst BMD Akers B.V.

J.P. Coengebo:uw 321,, Kabelweg 37
1014 BA An.rsterdam
Tel. (020) 686 41 90
Fax (020) 6861.225
Contactpersoon:
A.J. HoÍstra
account manager
mw. S. Fligh
hooírl Íinancien en administratie
Arbodienst Bouw Zuid Nederland ABZN
De Kleine Elst 13
5246 JK Rosmalen
Tel. (073) 645 66 33
Fax (073) 640 88 61
Contactpersoon:
P. Nagtzaam
di recteu r
Tel. (07.1) 64s 66 33
Arbodienst De Boer & Rienks
De Haag 2
3993 A!í Houten
Tel. (030) 634 00 30
Fax (030) 634 01 58
Contactpersoon:
N.H. Rienks
directeur
H.J. Hanning
arbei dshygiënist
Arbodienst Drechtsteden B.V. ADD
Muiderslot I
3334 BS Zwijndrecht
Tel. (078) 610 44 44
Fax (078) 61.211. 44

.i.i.. Veenweg 87
ii,.r:,tr..1.-!i,1 r 9686 SE Beerta
rfr'rr,it. Tel. (0597) 33 3270
., , r,r:r,1rr..: Fax (0597) 33 3271
:r1i:,fl-!lll- Contactpersoon:
l' ..:,. H.E. Boers RAH

r'i

arbeidshygiënist/arbo-adviseur
ARBO-SUPPORT Holland B.V. A.S.H.
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse
Tel. (0181) 62 30 66
Fax (0181) 623905
Contactpersoon:
A.A. Koster

It algemeen drrecteur

Arbode b.v.
Stephensonweg 14
Posthus 709
4200 AS Gorinchem
Tel. (0183) 64 88 64
Fax (0183) 6486 64
Contactpersoon:
W.J. Lindsen

460

.f. Langendoer-r

HoogwerÍsingel 2
3202 SP SPIJKENISSE
Tel.: 0181-623066
Fax.: 01 81 -623905

ADVISEUFS IN AFBEIDSOMSTANDIGHEDEN



Contactpersoon:
'§7. Steenks
directeur
Arbodienst Drienetlo / AMD-UT AMD-
SAD
Calslaan 17
Postbus 217
7500 dE Enschede
Tel. (053) 489 80 30
Fax (053) 489 35 35
Contactpersoon:
mwA.G.M. Rorink
hoofd secretariaat
E.C.M. van Leer
hoofd AMD-SAD
Arbodienst Gezondheidszorg
Geb. Sanadome, §0eg door Jonkerbos 90
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen
Tel. (024) 365 82 80
Fax (024) 365 88 52
Contactpersoon:
C.S.J.M. de Vet
directeur
Arbodienst GG6.GD
Nieuwe Achtergracht 100
Postbus 2027
1000 CA Amsterdam
Tel. (020) 55s 54 96
Fax (020) 555 5422
Contactpersoon:
F. Spaak
direereur a.i.
Tel. (020) 5s5 s6 95
mw. drs. M.C.B. van Voorst tot Voorst-
Freutel
afdelingshoofd
Tel. (020) sss s6 96
Hoofdvestiging Amsterdam/Amstelland de
Meerlanden
Nieuwe Achtergracht 100
Postbus 2027
1000 CÀ Amsterdam
Tel. (020) sss s4 29
Fax (020) 555 54 22
Vestigingenr

- Alphen aan den Rijn
Prins Bernhardlaan 10
Postbus 278
2400 AG Alphen a/d Rijn

TeL $172147 76 ss
Fax (0t721 47 72 68

- Eemland
Zonnehof 10
Psstbus 535
3800 AM Amersfoort
Tel. (033) 460 2A 20
Fax (033) 465 35 1,2

- vestiging Leiden e.o,
Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10
Postbus 1 89
2300 AD Leiden
Tel. (071) s2409 A9
Fax (071) 5244919

- vestigingMidden-Holland
Thorbeckelaan 5
Postbus 830
2800 AV Gouda
Tel. (0182) s4 s7 Bt
Fax (0182) 54 57 90

- Zaanstreek/W'aterland
Gebouw §Testhout, Vurehout 2
PostLrus 2104
1500 GC Zaandam
Tel. (07s) 6s1 92 40
Fax (075) 677 43 80

- Zuid-Oost Utrechr
Utrechtseweg 139
Postbus 723
3700 AS Zeist
Tel. (030) 693 00 00
Fax (030) 691 39 86

Arbodienst GGD Flevoland
Noorderwagenstraat 2
Postbus 1120
8200 BC Lelystad
Tel. (0320) 27 62 77
Fax (0320) 27 6277
Contactpersoon:
M.D. Smeekes
Vestigingen:

- Almere
Boomgaardweg 4
Postbus 1602
1300 BP Almere
Tel. (036) 535 73 00
Fax (036) 535 73 63

- Dronten
De Helling L5
8251 GH Dronten

adressenlijst 16.3
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Tel. (0321) 3t s91,7
Fax (0321) 33 61.25

- Emmeloord
Nagelerweg 3
8304 AM Emmeloord
Tè1. (0_527) 67 66 66
Fax (0527) 61 26 46

- Urk
Medisch Centrum, Wiik 8-2
Urk
Tel. (0s27) 68 7t 29

- Zeewolde
Stevinweg 2
3891 BA Zeewolde
Tel. (036) s22 s7 49/522 63 22

ARBOdienst HTM
Meppelweg 139L
Postbus 28503
2502 KM Den Flaag
Tel. (070) 327 7s 26
Fax (070) 327 75 2s
Contactpersoon:
F.F. Schnepper
bedrilfsarts
Arbodienst Licom KAM b.v.
Sourethweg 2
Postbus 6009
6401 SB Heerlen
Tel. (04s) 566 63 to
Fax (045) 566 6293
Contactpersoon:
H. Mommers
directeur
TeL (0a5) s66 63 t2
Arbodienst Midden-Holland
zie: Arbo Unie Midden-Nederland (Midden
Holland)
Arbodienst Oss e.o.
Industrielaan 93
Postbus 175
5340 AD Oss
Tel. (0412) 64 66 33
Fax (0472) 65 09 96
Contactpersoon:
B.S.C.M. van Pelt
verzekeringsgeneeskundige
Tel. $ar2l64 18 85

J. Klijn
directeur
Vestiging:

- Uden
Pastoor Spieringstraat 27
Postbus 594
5400 AN Uden
Tel. (0413) 24 3t t7
Fax (0413) 24 31.27

Arbodieust Regio Oosterhout
Elschot 30 (statendamweg)
Postbus 610
4900 AP Qosterhout nb
Tel. (0162) 45 60 00
Fax (0162) 46 08 70
Contactpersoon:
P.J.M. §Íulms
bedriifsarts/directeur
Arbodienst Schiphol
Vesteliike Randrveg 7,Tripon 3
I 1 18 CR Schiphol-Centrum
Postbus 75506
1118 ZN Luchthaven Schiphol
Tel. (020) 601 29 4A
Fax (020) 60t 2t 42
Contactper,soon:
C. Driessen
stafmedewerker
Te]. (020) 60t2s 38
P.rtr7. Bakker
directeur
Tel. (020) 6ar2227
Arbodienst Zuidhollandse Eilanden e.o.
B.V AZHE
Rijksstraatweg 56
3223 KA Hellevoetsluis
Tel. (0181) 32 6s 63
Fax (0181) 32 65 22
Contactpersoon:
J.G. Kriiger
L,edrijfsarts
ArboDuo
zie: SFB ArboDuo Arbo B.V.
Arbody
Sternstraat 12
3582 TC Utrecht
Tel. (030) 2s4 67 76
Fax (030) 251 01 62
Contactpersoon:
E.V.F. §chuurman
Atboforum B.V. Trainingscentrum Delder-
nerbroekTCD
Almelosestraat 11



7495 TG Ambt Delden
Tel. (074) 376 rr 65
Fax (074) 376'1823
contactpersoon:
J,.W. van Empelen
bedrijfsleider
Arboforum Opleidingsinstituut b.v.
Rhijnvis Feithlaan 138
3842DL Harderwilk
Tel. (0341) 43 08 48
Fax (0341)430847
Contactpersoon:
G" Hagen
directeur
G"A. Biil
bedrijfsleider
tuboNedN.Y.
Franz Lisztplantsoen 200
Postbus 8340
3503 RH Utrecht
Tel. (030) 298 54 36
Fax (030) 293 20 99
Contactpèrsoon:
mw. T.H.L, Biiman
marketing medewerker
Tel. (030) 298 s4 0s
mr. A.H.M. Stam
algemeèn directeur
Vestigingen:
- Amsterdam/Iloo-fddorp

Kabelweg 37
Postbus 2503
1000 CR Amsterdam
Tel. (020) 687 87 87
Fax (020) 688 s0 36
ContactperEoon:
B.W. Gelaudie
senior account manager
Tel- (020) 687 87 90

- ArnhemÀIiimegen
Kronenburgsingel 515
Postbus 30206
6803 AE Arnhem
Tel. (026)3202200
Fax (026) 327 00 ZS
Contactpersoon:
P.P. Bloem
senior account manager
Tel. (026) 320224t
Takenhofplein 2

Postbus 38223
6503 AE Niimegen
Tel. (02a1343 96 1.1.

Fax (024) 34495 71.

Contactpersoon:
P.P. Bloem
senior account manager
TeI. (026) 320224t
Haaglande.n-Rijnstreek
Schipholweg 83
Psstbus 744
2300 AS Leiden
TeL (071) 52416 0:Q

Fax (071) 5234526
ContactpeÍsoon;
mw" L.A. Laagewanrd
senior account manager
Tel. (070) 307 27 Qs
Volmerlaan 7
Postbus 3005
2280 MC Rijswijk zh
Tel. (070) 307 27 CI7

Iax (070) 347 07 32
Contactpersoon:
mw. L.A. Laagewaard
senior account manager
Tel. (070) 307 27 A5
Limburg
Hertogsingel 83
Postbus 1108
620ïBC Maasricht
Tel. (043) 328 81 88
Fax (043) 3260222
Contactpersoon:
R. Itr7olfs

senior account manager'
Tel. (043) 328 81.90
Limburg Noord
Prinsessesingel 10
Postbus 153
5900 AD Venlo
'Íel. (077) 359 B1 11
Fax (0771 351 98 99
Contactpersoon:
R. Wolfs
senior account manageÍ
Tel. (0a3) 328 81 90
Midden- en Oost-Brabant
Oude Stadsgracht 1

Posthus 478
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5600 AL Eindhoven
Tel. (040) 235 96 59
Fax (040) 246 01 70
Contactpersoon:
R.A.W.C. Sterke
senior account manageÍ
Tel. (013) 465 23 27
Dr. Anton Philipsweg 25
Postbus 250
5000 AG Tilburg
TeL (013) 465 23 A0
Fax (013) 467 8t 1.1.

Contactpersoon:
R.A.W.C. Sterke
senior account manager
Tel. (013) 465 2327

- Noord-Holland
Hertog Aalbrechtweg 18 c
Postbus 9443
1800 GK Alkmaar
Tel. (0721 s67 21 00
Fax (0721 564 55 54
Contactpersoon:
J. Keizer
senior account maÍutger
Tel. (0251) 49 s0 36
Stationsplein 74-b
Postbus 5524
2000 GM Haarlem
Tel. (023) st7 77 O0
Fax (023) 5421269
Contactpersoon:
J. Keizer
senior account manager
Tel. (0251) 49 s0 36
Rooswijkweg, geb, Nieuw-Transwijk
3K-o6, Velsen-Noord
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden
Tel. (02s1) 49 88 88
Fax (0251) 47 BZA
Contactpersoon:
J. Keizer
senior account manager
Tel. (0251) 49 50 36

- Noord-Nederland
Leonard Springerlaan 171L
Postbus 141
9700 AC Groningen
Tel. (050) s24 43 00

Fax (050) 527 67 77
Contactpersoon:
.W.J, 

van Rosmalen
senior account manager
Tel. (058) 233 92 3s
Oostergoweg 5

Postbus 132
8900 AC Leeuwarden
Tel. (0s8) 233 92 33
Fax (058) 27i 1823
Contactpersoon:
W.J. van Rosmalen
senior account manager
Tel. (058) 233 92 33
Rijnmond-Dordrecht
Korte Parallelweg 179
Post'bus 767
3300 Aï Dordrecht
Tel. (078) 632 37 00
Fax (078) $7 4A 78
Contactpersoon:
F. Schaaf
§enior account managef
Tel. (010) 207 6626
Poolstersuaat 145
Postbus 8740
3009 AS Rotterdam
Tel. (010) 207 66 00
Fax (010) 4ss 24 88
Contactpersoon:
F. SchaaÍ
senior account manageÍ
Tel. (010) 207 6626
Twente
Piet Heinstraat 19
Postbus 747
7500 AS Enschede
Tel. (053) 480 78 07
Fax (053) 431 81 51
Contactpersoon:
T. van Genderen
vestigingsdirecteuÍ
Tel. (038) 455 47 37
Utreeht
Zwarte Woud 2
Postbus 2400
3500 GK Utrecht
Tel. (030) 28s 64 0A
Fax (030) 280 37 1.1

Contactpersoon:



E. Pol
senior account manager
Tel. (030) 26417 1,r

- Veluwe-IJsselland
Aagje Dekenstra4t 52 A
Postbus 158
8000 AD Zwolle
Tel. (038) 4ss 47 0A
Fax (038) 4537272
Contactpersoon:
T. van Genderen
vestigingsdirecteur
Tel. (038) 45s 47 31.

- 
.§7est-Braba 

ntlZeelarÀ,
Smederijstraat 1A (hoek Tramsingel)
PostLrus 2139
4800 CC Breda
Tel. (076) 524 36 00
Fax (076) 520 5474
Contactpersoon:
R. Kriekaard
senior account mànager
Tel. (0165) s7 69 t2
§íulfaertstraat 11-13
Postbus 189
4460 AD Goes
Tel. (0113) 23 63 OO

Fax (0113) 2293 40
Centactpersoon:
R. Kriekaard
senior account manager
Tel. (016s) 57 69 t2

- ArboNed N.V.,
afdeling Arbo en Veiligheid
Korte Parallelweg 179
Postbus 767
3300 AI Dordrecht
Tel. (078) 632.31 00
Fax (078) 631 40 18
Contactpersoon:
F. Schaaf
senior account manager
Tel. (010) 207 66 26

Arboplan B.V.
Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam
Tel. (020) 677 61.21.
Fax (020) 664 63 06
Contactpersoon:
mw. drs A.J.M. van der Ende

pfolect manager
Arboz/Delfland B.V.
Vlinderweg 2
Postbus 370
2600 AJ Delft
Tel. (015) zsl 62 00
Fax (015) 257 62 5015L/52
Contactpersoon:
G.H. §Teenink
algemeen directeur
Vestigingen:

- Den Haag
Bezuidenhoutseweg 787
2594 AHDen Haag
Tel. (015) 257 62 00
Fax (015) 25r 62 5A

- Naaldwiik
Tiendweg 30b
2671 SB Naaldwilk
Tel. (0174) 623196
Fax (0174) 623196

- Rotterdam
Schorpioenstraat 59
Postbus 84075
3009 CB Rotterdam
Tel. (010)2862828
Fax (010) 2&628 88
Artrouw, Stichting
zie: Stichting Arbouw

ARCUS Human Capital Imprsvent b.v'
IJsselburcht 3
Postbus 5486
6802E,L Arnhem
Tel. (026) 36s 33 2s
Fax (026) 365 33 08
Contactpersoonl
drs. J.§7. Egtberts
direeteur
mw. P. Oosten
secretariaatsmedewerkster
Arendse Training en Therapie
Haven 23
Postbus 28
4940 AA Raamsdonksveer
Tel. (0162) sl. 51.74
Fax (0162) 579221
Contactpersoon:
C. Arendse
directeur
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Argo Consult v.o.f.
Haarweg 1A
4241 TA Arkel
Postbus 799
4200 AT Gorinchem
Tel. (0183) 62 61" 56
Fax (0183) 62 54 42
Contactperso.onl

J. Bennink
vennoot
Tel. (0183) 62 s4 s5
Vestigingl
- Oude-'Wetering

Googstraat 20
2377 BG Oude-Wetering
Tel. (071)3317179
Fax (071) 331 46 07
Contactpersoon;
K. van de Geest
vennoot
Tel. 06 53 31 42 89

§o Census, Onderzoek en Advies
Aibeidsomstandi gheden
de Blomboogerd 8
Postbus 6116
4000 HC Tiel
Tel. (0344) 64 08 80
Fax (0344) 64 08 85
Contactpersoon:
mw. E. Waayer
coördinator
fujo Corpus Opleidingscentrum Arbeids-
omstandigheden
de Blomboogerd 8
Posthus 6116
4000 HC ïel
Tel. (03a4) 64 08 88
Fax (0344) 64 08 85
Contactpersoon:
mw. E. Waayer
coördinator
Arjo Nederland B.V, Patiëntenliften en
hygiënesystemerr
de Blomboogercl 8
Postbus 6116
4000 HC Tiel
Tel. (0344) 4 08 00
Fax (0344) 64 68 8s
Contactpersoon:
mw. M. Driessen

communrcafte manager
Arkon Focus Veilig b.v.
Noordmonsterweg 1

Postbus 5016
4330 KA Middelburg
Tel. (0118) 65 64 00
Fax (0118) 6275 35
Contactpersoon:
ing. \M Rijn
sales support engineer
Tel. (0118) 65 64 52
ARNOMIJ Leidingsystemen
Delfweg 48
Postbus 45
2210 AA Noordwijkerho.ut
Tel. (0252) 41.69 s0
Fax (0252) 41 92 sB
Contaqtpersoon:
M.A. Paauwe
directeur
Artech-Air b.v.
Fahrenheidstraat 20
Postbus 1 74
7460 l\D Rijssen
Tel. (0548) 51 43 53
Fax (0548) 52 16 84
Contactpersoon:
J.§í. ter Stal
direeteur
Artilite B.V.
Tussendiepen 7
Postbus 709
9200 AS Drachten
Tel. (0512) 52'222L
Fax (0512) 52309t
Contactpersoon:
J. Adema
Tel. (0512) s2 22 19
Asbestos Safety Technology Holland B.V.
AST
Maashaven NZ 39, Haven 1310
Postbus 51215
3007 GE Rotterdam
Tel. (010) 484 94 0a
Fax (010) 484 99 86
Contactpersoon:
C.T. v.d. Berg
D. van Leeuwen
Askey Nederland B.V.
Draadbaan 23



Postbu:s 362
2350 AJ Leiderdorp
Tel. (071) 581 06 10
Fax (071) 581 06 19
Contaetpersoon:
A. Kerkvliet
Aspa Kantoorinrichting B.V.
Elzenkade 1
Postbus 36J
3990 GD Houten
Tel. (030)63s7600
Fax (0.30) 63s7641
Contactpersoon:
A. Krikke
medewerkster marketing services

ASS Autofauteuils B.V.
Bedrijvenpark Het Rondeel, Bergveste 22
3992D8 Houten
Tel. (030) 635 11 85
Fax (030) 63s rz 93
Asselbergs en Nachenius B.V' A 6c N
van Rijckevorselstraat 9-1 1

Postbus 3275
4800 DG Breda
Tel. (076) 5V8 7s A0
Fax (0761 587 76 40
Contaetpersoon:
A.G. Tersteeg
adjunct-directeur
AST
zie: Astrestos Safety Technology Holland
B.V.
ATOL Managementcentrum
Zernikepark 4
9747 AN Groningen
Tel. (050) 574 s7 27
Fax (050) 5717430
Contactpersoon:
C.A.A. van Berkel t

J.A.M. Hakvoort
AU-ON
zier Arbo Unie Oqst-Nederland
AUQB
zier Arbo Unie Oost-Brabant
AUR
zie: Arbo Unie Rijnnond B.V
AVAG
zie: Vereniging voor arbeidsomstandighe-
den, -veiligheid en -gezondheid, industriële

hygiëne, aeute gezondheidszorg en milieube-
waking
AVAL- Opleidingen
Aluminiumstraat 25
Postbus 8649
3009 AP Rotterdam
Tel. (010)4217211
Fax (010) 42A 31.55
Contactpersoon:
ing. M. Mol
manager technologie
Avios arbo
Tesselschadelaan 4
Postbus 2197
3800 CD Amersfoort
Tel. (030) 422 A4 44
Fax (030) 42'20488
Contactprrsoon:
mw. A.J.M. Kortekaas
communicatie manager
Vestigingen:

- Amersfoort
Printerweg 47
Postbus 826
3800 AV Amersfoort
Tel. (ö33) 454 30 00
Fax (033) 454 30 01
Contactpersoonr
C. Geluk
busirress-unit manager
mw. M. Aalderink
account manager

- Amstetdam
'§(ibautsrraat 13 5 -139
Postbus 94-621
1090 GP Amsterdam
Tel. (020) 591 tB 1t
Fax (020) 591 18 39
Contaetpersoon;
mw. E. Gesell
office manager
G. Poppen
account manager

- Apeldoorn
Prins rJíillem Alexanderlaan 1427
Postbus 1091
7301 BH Apeldoorn
Tel. (055) 357 45 00
Fax (055) 357 45 10
Contactpersoon:
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rnw. A. van Oldenbarneveld
office managa
G. de §íilde
aecount manager

- Amhem
Roermondsplein 20
Postbus 347
6800 AH Arnhem
Tel. (026) 352 58 10
Fax (026) 352 58 11
contactpersoon:
mw. N. Voerknecht
office manager
T. Theloosen
account manager

- Breda
Fellenoordstra* 72-94
Postbus 2105
4800 CC Breda
TeL (076) 524 24 al
Fax (076) s24 24 90
Contactpersoon:
mw. A. van Bergen
office manager

J. Klaassen
account manager

- Eiirdhoven
Boschdijk 20 (5e etage)
Postbus 566
5600 AN Eindhoven
Tel. (040) 296 94 0a
Fax (040) 296 94 20
Contactpersoon:
J. Lonjour
office manager

J. Klaassen
account manager

- Enschede
Anke Vleerstraat 8
Postbuc 774
7500 AT Enschede
Tel. (053) 480 85 00
Fax (053) 480 85 25
contacqpersoon:
mw van Rheenen
office manager
T. Theloosen
account manager

- Groningen
L. Springer.laar. 1,7I5 '

Postbus 1430
9701 BR Groningen
Tel. (050) 520 91 10
Fax (050) 5209128
contactpersoon:
mw, J. Srcnvers
oÍfice manager
G. de §íilde.
account manager

- Haarlem
§tationsplein 92 A
Postbus 5360
2000 GJ Haarlem
Tel. (023) 512 80 10
Fax (023) 512 80 11
Contactpersoon:
M. yan de Hengel
office manager
G. Poppen
account manager

- Hilwrsum
Statioi,rsstraat 14
Postbrus 1615
1200 BP Hilversum
Tel. (035) 62s 99 99
Fax (035) 625 99 80
contactpersoon:
C. Geluk
business-unit manager
mw. M. Aalderink
account manàge'r

- Hoorn
Gebouw Risdam, Nieuwe Steen 2
Postbus 4L75
1626 HD Hoorn nh
Tel. (0229)28 39 99
Fax Q229\ 28 39 80
Contactpersoon:
mw. E. Gesell
office manager
G. Poppen
account manageÍ

- Leeuwarden
Oostergoweg 1

Posrbus 258
8901 BB Leeuwarden
Tel. (058) 233 69 l0
Fax (058) 233 69 08
Contactpersoon:
mw..]. Stenvers



office manager
G. de §7ilde
accou[t manageÍ
Nijmegen
Wychenseweg 22
Postbus 38130
6503 AC Nijme,sen
Tel. (02a) 366 59 10
Fax (024) 366 59 ll
Contactpersoon:
mw. N. Voerknecht
ofíice manager
T. Theloosen
account manager
Riiswijk
J.C. r"an Markenlaan 5
Postbus 621
2280 AP Rijswiik zh
Tel. (070) 336 50 10
Fax (070) 336 50 59
Contàctpersóon:
M. v.d. Hengel
oÍficq manager
mw. M. Broeder
account manager
Rotterdam
Yeena2'1,4
Postbus 2514
3000 CM Rotterdam
Tel. (0]"0) 281 69 ss
Fax (010) 281 69 68
Contactpersootr:
mw. T. Wàndemaker
office manager
mw. M. Broeder
account manager
Strevelsweg 700
3083 AS Rotterdam
Tel. (010) 240 48 88
Fax (010) 240 48 7A
contactpefsoon:
mw Th. Wandemaker
office manager
mw. M. Broeder
account manageÍ
Sittard
'Walramstraat 13
Postbus 5072
6130 PB Sittard

Tel. (046) 420 47 00
Fax (046) 420 47 0l
Contactpersoon:
J. Conjour
office manager

J. Klaassen
account manager

- Utrecht
Vliegend Hertlaan 4 A
Postbus 7037
3502 KA Utrecht
Tel. (030) 287 70 00
Fax (030) 287 70 07
Contactpersoon:
mw. J. Eberson
office manager
mw M. Aalderink
account manager

- Zeist
Utrechtseweg 42
Postbus 435
3700 AK Zeist
Tel. (030) 699 7200
Fax (030) 6997248
Contactpersoon:
mw. J. Eberson
office manager
mw. M. Aalderink
account manager

- Zwolle
Meeuwenlaan 4
Postbus 33
8800 AA Zwolle
Tel. (038) 427 7200
Fax (038) 427 7270
Contactpersoon:
mw. A. van Oldenbarneveld
office manager
G. de §7ilde
account manager

AVT Production Equipment B.V.
Dr H.v. Doorneweg 4
Postbus 4
5750 AA Deurne
Tel. (Ö493) 31 sB 65ts9 65
Fax (0493) ?13025
Contactpersoón:
P. Rooimans
J. Huijbers
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AZr{E
zie: Arbodienst Zuidhollandse Eilanden e.o.
B.V

B

B§.E
zie: Bakker & Elkhuizen Ergonomie
B6.K
zie: Brtiel Ec Kjaer Nederland B.V.
b & dpartners
Binnenkant 40
1011 BN Amsterdam
Tel. (020) 638 35 68
Fax (020) 638 24 96
Contactpersoon:
J. Brandligt
Oranjesingel 15
6511 NL Nijmegen
Tel. (024) 360 31 42
Fax (024) 323 18 67
Contactpersoon:
'§7. 

Weyers
B+E Opleidingen
Industrieweg 14
Postbus 360
2700 AJ ZoeÍermeer
Tel. (079) 330 10 20
Fax (079\ 342 18 97
Contactpersoon:
R.E.M. Guiaux
directeur
B.M.A. Ergonomics B.V.
Grorc Voort 91
Postbus 467
8000 AL Zwolle
Tel. (038) 4229322
Fax (038)42294t4
Contactpersoon:
V. Hartman
accounr manager
T. Littel
account manager
B.O.V.
zie: Beroeps Opleidingen Verkeersveiligheid
B.V.
B.S.C.
zie: Blomsma Safety Consultants
Baan Bedrijfskleding B.V.
Adrianalaan 378

Postbus 3016
3003 AA Rotterdam
Tel. (010) 418 63 30
Fax (010) 4228292
Backperfect, Rugscholing
Deldenerstraat 40
7551 AG Hengelo ov
Tel. (074) 250 44 53
Contactpersoon:
A. Bruggeman
directeur
Backshop
Smetanalaan 139
3122 HN Schiedam
Tel. (010) 4702611
Fax (010) 470 26 Il
Dhr.4..D. Rodi

Bacou Veldhoen B.V.
Brede Hilledijk 250
Postbus 51215
3007 GE Rotterdam
Tel. (010) 485 85 88
Fax (010) 485 40 85
Contactpersoon:
A, van \Tingerden
ftianager kwaliteit/inteine organisatie
J.A. Milders
verkoopleider
Bak Nederland B.V.
Gouwe 8

Postbus 2004
2990 DA Barendrecht
Tel. (0180) 617433
Fax (0180) 6174A6
Contactpersoon:
ir. E. van der Lee
prOjectcoördinàtor
Bakker & Co B.V
Gildenweg 3
Postbus 1235
3330 CE Zwljnd,recht
Tel. (078) 670 t6 66
Fax (078) 6rc A4 62

BAGKi t
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Contactpersoon:
J. van de Niet
A.C. Scheffer
Bakker 6c Elkhuizen Ergonomie B óc E
Groningerplein 4
8921 NL Leeuwarden
Tel. (05s) 21.3 7418
Fax (058)216 4273
Contaetpersoon:
§í.H. Bakker
er.gonoom
Tel. (020) 668 67 86

J..W. Elkhuizen
ergonoom
Vestiging:
Arnsterdam
Celsiusstraat 38/1
lQ97 PH Amsterdam
Tel. (020) 668 67 86
Fax (020) 668 67 86
Bartels Techrische Inspecties b.v.
Edisonstraat 32
Postbus 236
6900 AE ZevènaaÍ
Tel. (0316) 33 34 55
Fax (0316) 52667t
Corttactpersoon:
E.T. Bar[els
manager
H.H.Th. Bartels
direeteur
BBA
zie: Boersta Binnenmilieu Advies
BBB Arbo-Adviseurs b.v.
Rhijnvis Feithlaan 138
3842 DL Harderwijk
Tel. (0341) 477487
Fax (0341) 43 08 47
Contactpersoon:
R. Meiier
bedrijfsleider
BCOPRO Analyse B.V.
Bergsehot 69-71
Postbus ?176
4800 CD Breda
Tel. (076) 573 73 73
Fax \076) 57377 77
Contactpersoon:
N.L. van Gurkum
laboratorium manager

TeL. (076\ s73 75 66
Drs. M. Hermanussen
account manager
Tel. (076) s73 73 56
BCS
zie: Slagersbond BCS
BDA-INTRON 8.V., Certificatie-irtstituut
Rijksstraatweg 21
Postbus 270
4190 CG Geldermalsen
Tel. (03a5) 58 07 33
Fax (0345) sB 02 08
Contactpersoon:
ing. R. §(loonink
BECO MilieumaÍiagement & Advies B.V.
Industrieweg 161
Postbus 11305
3004 EH Rotterdam
Tel. (010) 298 s22A
Fax (010) 26203 09
Qontactpersqon:
drs. M.F. van den Berg
directeur
Tel. (010) 262 03 70
ing. M.J. Buist
adviseur arbozorg
Tel. (010) 298 52 63
Be.drijf-Mens-\fferk
van Ruiisdaellaan 18
2661, SE Bergschenhoek
Postbus 9
3130 AA Vlaardingen
Tel. (010) 52997 ov
Fax (010) 529 97 CI9

Contactpersoon:
F.P. Schuur
trainer/consultant
Bedriifschap Horeca en Catering
Baron de Coubertinlaan 6
Postbus 121
27AA AC Zoetermeer
Tel. (079) 368 07 07
Fax (0791 361 73 72
Contactpersoon:
drs. -1.W. Bloemen
manager
TeL (0791 368 07 t2
drs. J. van der Lecq
onderzoekef
Bedrijfshulpverl., NVB
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zie: Federatie Nederlandse Vereniging Be-
drij fshulpverlening
Bedriifsopleidingen Hogeschool Alkmaar
BOL HSA
Bergerweg 200
Postbus 403
1800 AK Alkmaar
Tel. (A74 518 3s 98
Fax (0721 5t8 36 34
Contactpersoon:
mw. drs. L Leyen
afdelingshoofd
Beele Engineering B.V.
Beunkdijk 11
71,22N2 Aaken
Tel. (0s437) 61 673
Fax (05437) 61 786
Beenackers Milieu & Technologie
Achter de Kerk 4a
6365 CP Schinnen
Tel. (046) 443 43 83
Fax (046) 443 49 25
Contactpersoon:
dr. ir. J.A.§7.M. Beenackers
directeur
mw. M.L. van Barnelrcld
Belangenvereniging Recycling Bouw- en
§loopafval BRBS
Postbus 227
3990 GA Houten
Tel. (030) 637 96 96
Fax (030) 637 95 80
Contactpersoon:
E. Schut
secretaris
TeL (030) 937 96 96
Bend, van der
zie:Yan der Bend B.V.
Berenschot B.V.
Bernadottelaan 1 3

Postbus 8039
3503 RA Utrecht
Tel. (030) 291 69 1.6

Fax (030) 29470 90
Contactpersoon:
mw. M. Hulman
mw. J. Valk
Bergslot B.V.
Edisonstraat 2
Postbus 35

7700 AA Dedemsvaart
Tel. (0523) 6289 tl.
Fax (0523) 67 56 77
Beroeps Opleidingen Verkeersveiligheid
B.V. B.O.V.
Talingweg 98
Postbus 597
8200 AN Lelystad
Tel. (0320) 28 85 e8
Fax (0320) 28 4t 49
Contactpersoon:
C,Zwaan
directeur
mw..f. van Gent
commercieel-administratief
Tel. (0320) 28 46 47
BFBN
zie: Bond van Fabrikanten van Betonpro-
dukten in Nederland
BGZ Wegvervoer
Agnietenstraat 64
Postbus 221
2800 AE Gquda
Tel. (0182) sB 02 66
Fax (0182) 5177 40
Contactpersgon;
A.A.M. Smit
directeur
BGZ Wegvervoer
zie: Centraal bureau Bedrijfsgezondheids-
zorg Wegvervoer
Biddle bv
Markowei 4
Postbus 15
9288 ZG Kootstertille
Tel. (0s12) 33 55 55
Fax (0512) 33 t424
Contactpersoon;
J.G. de Hoop
Tel. (0512) 33 55 31
Bienfait Filter- 6c Procestechniek B.V.
'§Taarderweg 54
Postbus 6243
2001 HE Haarlem
Tel. (023) 553 03 21
Fax (023) 5422480
Contactpersoonl
B. Bienfait
direeteur
Tel. (023) ss3 03 22



J.F. Zoetmulder
manager/verkoop binnendienst
Tel. (023) 553 03 24
Bionics Instrument Europe B.V.
Maxwellstraat 7
1704 SG Heerhugowaard
Tel. (072) s72 18 00
Fax (0721 s7218 1.8

Contactpersoon:
D.P.H. van der Kamp
account manager
Blanken Controls bv
Hoofdweg 73
Postbus 3

7370 AA Loenen Gld.
Tel. (055) 505 83 00
Fax (055) 83 33
Contactpersoon:
'i[.J. Dikker Hupkes
directeur
P.H,A. van Buren
sales manager
Blauw
zie Buro Blauw B.V.
Blessing Electronics B.V.
Terheijdenseweg 465
Postbus 3397
4800 DJ Breda
Tel. (076) 571 sL 60
Fax (076) 587 1422
Contactpersoon:
F.O. Vons
Blok Bakkenes Ea. Partners
zie: Arbodienst Blok Bakkenes 6c Partners
Blomsma Safety Consultants B.S.C.
Industrieweg 14
Postbus 360
2700 AJ ZoeteÍmeeÍ
Tel, (079) 342A117
Fax (079)3421897
Contactpersoon:
R.E.M. Guiaux
directeur
F. van Beek
projectleider/veiligheidskundige
BMA-Ydo organisatie-adviseus bv
Rembrandtweg 257
2981 CZ Ridderkerk
Tel. (0180) 4295 77
Fax (0180) 42 t4 33

Contactpersoon:
ir. R. de Roos
senior adviseur
BMD Advies
Landelilk bureau (v/h Vereniging van
Bedriifsmilieudiensten )

Melkpad 26
Postbus 378
1200 AJ Hilversum
Tel. (035) 6721299
Fax (035) 62171.99
Contactpersoon:
drs. J.P. Delleman
bureau coördinator
BMD Advies Amsterdam-ÉIaadem en
Omstreken
Nassauplein 2-8
2011 PG Haarlem
Tel. (023) 53t9027
Fax (023) 532 56't'9
Contactpersoon:
drs. C. Klick
directeur
BMD Advies Den Haag en Regio
Handelskade 49
2288 BA Rijswijk zh
Tel. (070) 4r3 28 28
Fax (070) 303 05 02
Contactpersoon-:
drs. ir. C. de Graaf
BMD Advies Drenthe
Stationsweg 66
Postbus 29
7940 A|Meppel
Tel. (0522) 26 s6 7a
Fax (0522) 26 t3 51'

Contactpersoon:
ing. J.H. Kok
BMD Advies Friesland
Heliconweg 62
Postbus 917
8901 BS Leeuwarden
Tel. (058) 295 4299
Fax (058) 212 84 6A
Contactpersoon:
ing. J.H. Kok
directeur
BMD Advies Gooi en Midden-Nederland
Melkpad 26
Postbus 378
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1200 Aj Hilversum
Tel. (035) 6727282
Fax (035) 624 07 33
contactpersoon:
drs. ing. A.L. van der Priem
BMD Advies Groningen
Verlengde Herenweg 140
Postbus 6220
9702I{8 Groningen
Tel. (050) s27 t9 19
Fax (050) 527 75 8L
Contactpersoonl
C.H. van Roon
directeur
J.B.Z. Bosma
adviseur
BMD Advies Limburg
Noorderpoorr 35
Postbus 16
5900 AA Venlo
Tel. (077) 3s2 7t 70
Fax (0771 354 73 38
Contactpersoon:
L.J.M. Verhaegh
BMD Advies Midden-Gelderland
Kerkenbos 10-02
Postbus 38200
6503 AE Nijmegen
Tel. (024) 378 sr a4
Fax (024) 3789263
Contactpersaon:
ing. G.J. Brussee
BMD Advies Oost
Hanzeweg 60
Postbus 635
7400 AP Deventer
Tel. (0570) 67 66 9s
Fax (0570) 67 62 s5
Contactpersoon:
ir. AJ. Oortgiesen
BMD Advies Oost Brabant
Pettelaarpark 10
Postbus 70001
5201 DA Den Boseh
Tel. (073) 680 66 08
Fax (073) 613 t9 46
contactpersoon:
F. Peters
directeur
Tel. (073) 680 66 10

BMD Advies Riin- & Gouweland
Maelsonstraat 22
1624 NP Hoorn nh
Tel. (0229) 27 38 70
Fax (0229)25 86 76
Contactpersoon:
ing. J.B. Hollander
BMD Advies Rijn- & Gouweland
Ondernemingsweg 36
2404 HN Alphen a/d Rijn
Tel. (01721 42 31 30
Fax (Q7721 42 37 39
Contactpersoon:
ing. G.C. Boere
BMD Advies Riindelta
Stationsweg 78
Postbus 201
2990 AE Barendreeht
Tel. (0180) 61 43 78
Fax (0180) 61 57 26
Contactperseon:
mw. mr. A.M. Schram
direcfeur
BMD Advies §Vest- en Midden-Brabant
Paardeweide 3
Postbus 6843
4802 HV Breda
Tel. (076) s48 78 44
Fax (076) 542 15 42
Contae tpe.rsoon:
ir. P.J.B. Kemerink
directeur
ing. H.D.C.G.M. Krols
manager milieuadvisering
Tel. (076) 548 7B 51
BMD Advies Zeelar,d
Schenge 2
Postbus 7128
4330 GC Middelburg
Tel. (0113) 88 66 s5
Fax (0113) 88 66 80
Contactpersoon:
W.FJ. Vette
adviseur/directeur
BMD Advies Zuidoost-Brabant
Engelsbergenstraat 8-D
5616 lC Eindhoven
Tel. (040) 257 2426
Fax (040) 2sr 79 4l
Contactpersoon:



B. van Veelen
directeur
BMD Advies Zuid-West Gelderland
Laan van Westroyen 4, gebouw KvK
Postlius 218
4000 AE ïel
Tel. (0344) 63 44 64
Fax (0344) 63 44 84
Contactpersoen:
ing. H.G.E. Bartels
directeur
mw. G. Weiiers
office manager
BM\flT:Keur
Vlietweg 17
2266KA Leidschendam
Tel. (070) 301 01 03
Fax (070) 31.7 6A s8
Contactpersoon:
A.?,EH. van Loen
directeur
mw. L.T. §íelther
account maRager
BN International B.V.
Rokerijweg 5

Postbus 2
1270 AA Huizen
Tel. (035) s24 84 00
Fax (035) s25 60 04
Contactpersoon;
J. Kos
Tel. (035) 524 84 84
BOA
zie: Branche Organisatie Arbodiensten
Boekholt Opticiens/Audieiens
Nieuweweg 3

Postbus 7068
97Ol JB Groningen
Tel. (050) 311 20 00
Fax (050) 311 01 01
Contactpersoon:
H. Bonder
chef Verkoop
mw. H. den Heyer
chef Binnendienst
Boerstra Binnenmilieu Advies BBA
Vierhavensstraat 1

Postbus 774
3000 AT Rotterdam
Tel. (010) 244 70 2513? 47

Fax (010) 244 7A 26
Contactpersoon:
A.C. Boerstra
directeur
BOL ÉÍSA
zie: Bedrijfsopleidiqgen Hogesehool Alk-
maar
Bollé Nederland B.V.
Lindtsediik 22a
Postbus 1079
3330 CB, Zwijndrecht
Tel. (078) 619 69 00
Fax (078) 619 82 A0
Bond van Fabrikanten van Betonprodukten
in Nederland BFBN
Zaagmolenlaan20
Postbus l94
3440 ND'Woerden
Tel. (0348) 41,09 44
Fax (0348) 41 98 15
Contactpersoon:
C.A. Hack
G.J. Zeewuster
directeur
Bongers Bedrijfsoefentherapie Cesar
Strolaan 5
6876PL Arnhem
Tel. (026) 443 t4 46
Contactpersoon:
mw, M.J.M. Bongers
Boon-Gerdingh BV
Salomonszegel 11
Postbus 2441
73QZEP Apeldoorn
Tel. (055) 366 33 34
Fax (055) 3669637
Contactpersoon:
ir. S. Gerdingh
Borger 6c Burghouts milieu-advies B.V.
Oldenzaalsestraat 500
Postbus 554
7500 AN Enschede
Tel (053) 480 70 80
Fax (053) 435 32 88
Contactpersoon:
drs. A.P.j. Burghouts
directeur
ir. H.A. Borger
directeur
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Bosschap, Bedriifschap voor de Bosbouw
en de Houtteelt
Laan van Beek en Royen 1a

Postbus 769
3700 AT Zeist
Tel. (030) 693 01 30
Fax (030) 693 36 21.

Contactpersoon:
A.H. Bouma
adiunct-secretaris
R.M.§í.J. Nas
secretaris
Botairco Technics lnteraational B.V
§7.M. Dudokweg 49
Postbus 178
1700 AD Heerhugowaard
Tel. (072) 575 75 75
Fax Q72) 57445 8A
Contaetpersoon:
H, Wierema
Bout Beroepskleding B.V.
Van Riemsdijkweg 13
3088 HB Rotterdam
Tel. (010) 429 37 32
Fax (010) 429 9073
Contactpersoon:
E. Fehn
bedrijfsleider
Bouw- en floutbond FNV
Houttuinlaan 3

Postbus 520
3440 AM Woerden
Tel. (0348) s7 ss 75
Fax (0348)4236IA
Contactpersgon:

J. Bos
voorlichter
Tel. (0348) 57 56 05
A. Pols
voorlichter
Tel. (03a8) s7 ss 89
BPI-/Brubek B.V.
De Giesel 19A
Postbus 4120
6080 AC Haelen
Tel. (0475) s9 0r 02
Fax (0475) 59 01 08
Contactpersoon:
N.J.M Bruls
directeur

Tel. (047s) s9 01 00
E. Smeets
Tel. (0475) 59 01 02
bPM
zie: buro Promotion B.V.
BPO Groep BPO
De Mulderij 6
Postbus 33
3800 AA Leusden
Tel. (033) 432 10 88
Fax (033) 432 1! 02
Contactpersoon:
J. H. Keur
directeur
I.B. Meyer
directeur
BPVE W
zie: Breed Platform Verzekerden en §?erk
Braam Praktiik voor Ergotherapie
'W'agnerlaan 55
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
Tel. (026) 378 63 s4 b.s.g. 443 t3 6r
Fax (026) 442 88 48
Contactpersoon:
'W.T.j. Braam
directeur/ergotherapeut
Brady (\[H)N.V"
Lindestraat 20 - Industriepark Cl3
B-9240 Zele
Tel. (+ 32 52) 45 78 1l
Fax (+ 32 52ir 45 78 12
Contactpersoon:
P. Cnudde
director of Sales and Marketing
Tel. (+ 32 52ir 45 79 48

J. Peirlinck
imarketing manager
Te1. (+ 32 52ir 45 79 77
Btakel-Atmos bv
Linie 48
Psstbus 524
5400 AM Uden
Tel. (0413) 33 83 38
Fax (0413) 33 83 0O

Contactpersoon:
H.J. de Klein
pr medewerker
Branche Organisatie Arbodiensten BOA
'§íassenaarseweg 80



Postbus 90606
25A9 LP Den Haag
Tel. (070) 328 66 4s
Fax (070) 324 61 47
Contactpersoon:
mr C.§7,J. Steenbergen
directeur
drs. E.R. Stilger
secretaris
BRBS
zie: Belangenvereniging Recycling Bouw- en
Sloopafual
Breed Platform Verzekerden en Werk
BPV6cW
2e Const. Huygensstraat 77
Postbus 75622
1070 AP Amsterdam
Tel. (020) 589 18 28
Fax (020) 589 1.81.9
Contactpersoon:
mw M.M. §7ewer
coördinator
Brandweer Opl, Centrum
zie: Regionaal Brandweer Opleidingg-
centrum "Fort Markenbinnen"
Brevo
Dokwerkerstraat 3

Postbus 1 84
2980 AD Ridderkerk
Tel. (0180) 4t73 44
Fax (0180) 4115 63
ContacJpersooni

J.M. Rapmund
business mànager
R, Rapmund
administratie Binnendienst
Briiel 6c Kiaer Nederland B.V. B 6c K
Plettenburg 7
Postbus 1205
3430 BE Nieuwegein
Tel. (030) 603 9e e4
Fax (030) 6A4 78 94
BTO
zie: Buro Transport Opleidingen
BTR Environmental B.V.
Industrieweg - De lnzet 132
1521 NK Wormerveer
Postbus 212
1560 AE Krommenie
1èl. (075) 62128 87

Fax (075) 621 03 t6
Budelse Confectiefabriek'Bucofa' B.V.
Instraat 7
Postbus 2006
6020 AA Budel
Tel. (0a95) 49 13 61,

Fax (0495) 49 38 25
Contaqtpersoon:
L.H.J. Kwaspen
directeur
Bureau de Beweging, bedriifsfysiotherapie
en preventie
Govert Flincksfiaàt 334
1074 CE Amsterdam
Tel. (020) 675 43 39
Fax (020) 471 36 02
Contactpersoon:
J. Driehuizen
bedrijfsfysiotherapeut, ergonomisch advi-
seuf
mw. N. Doornbos
bedri j fsfysiotherapeute
Tel. (020) 627 29 58
Bureau Huisman Arbo; Arbeid en Organi
satie
Beukenlaan 58
3911 XL Rhenen
Tel. (0317) 61 80 30
Fax (0317) 61 81 30
Contactpersoon:
E.P. Huisman
directeur
Bureau Jellema, Lichameliike belasting en
gezondheid
A. van Sehendelplein 55
2624 CP.DeIÍt
Tel. (01s) 267 99 23
Contactpersoon:
A.H. Jellema
directeur
Bureau Kalden B.V.
Blankenstein 124
Postbus 396
7940 AJ Meppel
Tel. (0522) 2s sS 44
Fax (0522)262440
Contactpersoon:
mw. A. Schmaal
beleidsmedewerker
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Bureau PAOG-Heyendael
Gerard van Swietenlaan 3
Postbus 9101
6500 HB Niimegen
Tel. (024) 36178 s1.ls0
Fax (024) 354 05 68
contactpersoon:
mw. I. van der Kaaij
coördinator
J. Miiskens
stafmedewerker
Bureàu Siebrands consultant voor organisa-
tieontwikkeling en medezeggenschap
De Brink 228
2553 HD Den Haag
Tel. (070) 440 05 51
Fax (070) 440 05 s2
Contactpersoon:
drs. P.IV.O. Siebrands
Bureau \/eritas Quality International
Aan de §íestblaak 5-7
Postbus 2705
3000 CS Rotterdam
Tel. (010) 28226 66
Fax (010) 474 57 63
Contactpersoon:
P.M. Heiinen
Bureau voor Ergonomie en Gezond Bewe-
gen EGB
Gulden Akker 8

Postbus 3

5087 ZG Diessen
Tel. (013) so4 22 01
FaN (013) 5A41672
Contactpersoon:
mw. §l.J"M. Schoenmaker-Paridaans
direeteur
Bureau voor Management en Organisatie
Postbus 90904
5000 GE ïlburg
Tel. (013) 539 43 5s
Fax (013) s36 80 95
Buro Blauw B.V.
Yadarng96
6702F,E §[ageningen
Tel. (0317) 42 52 00
Fax (0317) 42 61 11
Contactpersoon:
F.B.H. de Bree
directeur proiecten

Buro Klaverdiik B.V
Parallelweg 4
Postbus 1044
3360 BA Sliedrecht
Tel. (0184) 4204 38
Fax (0184) 4203 tl
Contactpetsoon:
E.G. Viss'er
mw. M. Penning
hoofd planning
buro Promotion B.V. bPM
Vic. van Alphenstraat 22
Postbus 311
5480 AH Schijndel
Tel. (073) s43 18 o0
Fax (073) 547 87 44
Contactpersoen:
drs. L.P.V.M. Clijsen
dilecteur
drs. P.J.A. Pijpers
proiect medewerker
Buro Transport Opleidingen BTO
Vlierwal 1

Postbus 212
3430 AE Nieuwegein
Tel. (030) 600 50 80
Fax (030) 600 50 85
Contactpersoon:
R. van der Kant
hoofd Verkoop 6c PR-zaken

C

C.E.M.
zie: Centrum voor Ecologisch Management
C.P.R.
zie: Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen
Cadans Uitvoeringsinstelling B.V.
Utrechtseweg 30-32
Postbus 276
3700 EA Zeist
Tel. (030) 694 94 94
Fax (030) 694 84 0O
Contactpersoon:
M.C. Pisa
woordvoerder
Tel. (030) 694 92 s7
I(lantenservice
Tel. (030) 266 6222



CAL-DIC Isolatietechniek B.V.
Noordhoek 33
Postbus 14
3350 AA Papendrecht
Tel. (078) 6ts 00 44
Fax (078) 615 49 48
Contactpersoon:
mw. J. v.d. Boogaard
Calm Veiligheidsadviesbureau
Bosscheweg 57
5056 KA Berkel-Enschot
Tel. (013) 538 48 80
Fax (013) 533 36 51
Contactpersogn:
E.A.M. Groels
veiligheidsadviseur
Tel. (013) s219239
A.E. J. P. Verheijen
veiligheidsadviseur
Tel. (013) 463 44 74
CAI Adviseurs voor arbeid en orsanisatie
Kraneweg 10
9718 JP Groningen
Tel. (050)3t3772e
Fax (050) 318 36 33
Contactpersoon:
mw. E, Kiers
pr functionaris
Cardio Control N.V.
Patri;'sweg 72
2289 EX Rijswijk zh
Tel. (070) 3987277
Fax (070) 398 72 88
Contactpersoon:
C.A.J. Stelling
P. Nelman
Carepack Holland v.o.f.
Ophelialaan 45
Postbus 16
1430 AA Aalsmeer
Tel. (02971 34 48 2v
Fax (02971 34 51 69
Catec B.V.
Verrijn Stuartlaan 7
Postbus 1 148
2280 CC Riiswijk zh
Tel. (070) 319 89 50
Fax (070) 307 06 76
Contactpersoon:
mw. M.J. Spaans

office manager
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
B.V.
St. Annalaan 60
Postbus 480
62A0 AL Maastricht
Tel. (043)3467878
Fax (043) 347 63 47
Contactpersoonr
ir. B.H.C.M. Puts
veqtigiflgsdirecteur
drs. R.J.A. Savelkoul
hosfd Milieu
Vestigingen:

- Amsterdam
Gebouw Keynes, Hogehilweg 8

1101 CC Amsterdam Zuidoost
Tel. (020) 696 71.81
Fax (020) 691 77 94
Conactpersoon:
ing. H. Spierenburg
vestigingsdirecteur
ir. H. Eijdems
projectleider

- Rotterdam
Heemraadssingel 70
3021 DD Rotterdam
Tel. (010) 425 74 44
Fax (010) 425 44 43
Contactpersoon:
ing. H. Spierenburg
vestigingsdirecteur
ing, A. van der Aa
adjunct-directeur

- Zwolle
Wilhelm Röntgenstraat 4
Postbus 1590
8001 BN Zwolle
Tel. (038) 422 14 t1
Fax (038) 4223t97
Contactpersoon:
ing. A.R.H. Hanlo
vestigingsdirecteur
ir. R. van Herpen
afdelingshoofd

CBD
zie: Creative Business Development bv
CBM
zie: Centrum Bevordering Medezeggen-
schap
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CBN
zie: Certificatiebureau Nederland
CBRB
zie Centraal Bureau voor de Rijn- en Bin-
nenvaart
CBS
zie: Centraal Bureau voor de Sratistiek
CCOOP
zie: Christelilke Centrale van Overheids- en
Onderwijspersoneel
CE
zie: Universiteit Twente-TO sectie Cognitie-
ve Ergonomie
CEDEO
Nassauplein 13
Postbus 85510
2508 CE Den Haag
Tel. (070) 346 37 39
Fax (070) 362 50 94
Contactpersoon:
P.M. Esveld
manaSer
mw. P.A.M. van Sonbeeck
opleidingsadviseur
CEF Safety Systems B.V.
Delftweg 69
2289 BA Rijswijk zh
Tel. (070) 379 21 29
Fax (070) 319 27 28
Contactpersoon:
A.G. Mesdag
office manager
Census
zie: Arjo Census, Onderzoek en Advies Ar-
beidsomstandigheden
Centraal bureau Bedrijfsgezondheidszorg
Wegvervoer BGZ Wegvervoer
ïelweg 3

Poctbus 221
2800 AE Gouda
Tel. (0182) 58 02 66
Fax (0182) s|77 40
Contactpersoon:
A.A.M. Smit
directeur
mw. J. Kloosterboer
landelijk account manager
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnen'
vaart CBRB
Postbus 23133

3001 KC Roterdam
Tel. (010) 411 59 00
Fax (010) 472 90 97
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
Prinses Beatrixlaan 428
Postbus 4000
2270 JM Voorburg
Tel. (070) 337 38 00
Fax (070) 387 74 29
Centraal Orgaan BGZ-onderwiis CO-BGZ
Putgraat 188
Postbus 4839
64A7 JM Heerlen
Tel. (045) 579 81 07 (help-desk)
Fax (045) s79 23 32
Contactpersoon:
mr. A..§í.J. van Coberen
Tel. (0a5) 579 40 20
A.J.G. Creusen
stafmedewerker/pr
Tel. (045) 579 25 26
Centrum Bevordering Medezeggenschap
CBM
Rijksweg 223
7011 DX Gaanderen
Tel. (031s) 32 38 19
Fax (0315) 34 01 4s
Contactpersoon:
A.P, Srumoet
Centrum Gezondheidsbevordering op de
werkplek Centrum GB'W

Johan van Oldenbarneveldaan 9
2582 NE Den Haag
Tel. (070) 3ss 2s 02
Fax (070) 355 83 99
Contactpersoon:
drs. P.C. Baart
directeur
mw. C.J. van Capelleveen
projertcoördinator informatie 8c documen-
tatie
Cenuum voor Beleid eR Management, Uni-
versiteit Utrecht
Muntstraat 24,
3512 EV Utecht
Tel. (030) 2s3 64 63t63 68
Fax (Q30) 253 67 56
Contactpersoon:
mw. C. van Galen
Tel. (030) 2s3 63 38



mw. Drs. S. van de Berg
manager PAO
Tel. (030) zs3 63 s9
Centrum voor Ecologisch Managernent
C.E.M.
Nunspeetlaan 350
2573 GR Den Haag
Tel. (070) 36204 65
Fax (0341) 45 35 42
Contactpersoon:
J.C. Dalhuijsen
Cepro lnternational B.V.
Parallelweg 38
Postbus 1 83
5120 AD Riien
Tel. (0161)2264v2
Fax (0161) 22 49 73
Contactpersoon:
L. Mulkens
hoofd verkoop Benelux

.J. van den Aker
commercieel medewerker
Certifi catiebureau Nederland CBN
Gouwe 8

Postbus 199
2990 AD Barendrecht
Tel. (0180) 62 33 00167 96 23
Fax (0180) 67 14 06
Contactpersoon:
E. van der Lee
voorlichting/pr
ir. A. van Aggelen
coördinator operations
CFO: CNV-bond voor Overheid,
Zorgsector en Verzelf standigde
overheidsin§tellingen
Carnegielaan 1

Postbus 84500
2508 AM Den Haag
Tel. (070) 476 71 67
Fax (070) 4t67100
contactper§oon:
mw. K.S. Kappert
beleidsmedewerker
Tel. (070) 4t6772s
CTIE
zie Christelijke Hogeschool EDE
Chemical Marketing Consultants Chemco
Bommegaerde 43
9244 AE Beetsterzw4ag

Tel. (0512) 38 72 37
Fax (0512) 38 37 72
Contactpersoon:
H. Zeeuw van der Laan
technisch directeur
Tel. (0512) 38 s2 17
Chemielinco
Dekhuyzenstraat 40
Postbus 496
3500 AL Utrecht
Tel. (030) 271.48 24
Fax (030) 271,38 54
Contactpersoon:
Th.J. Heesen
hooÍd Adviesgroep
Chemiewinkel Onderzoeks- en Advies-
centrum Chemie Arbeid Milieu Universiteit
van AmsterdÍrm
Nieuwe Achtergracht 166
Postbus 20242
1000 HE Amsterdam
Tel. (020) 525 s6 07165 97
Fax (020) 52s s6 75
Contactpersoon:
A. Brouwer
dr. J. §Testra
Chemiewinkel Riiksuniversiteit Groningen
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
Tel. (050) 363 4t 3213
Fax (050) 363 42 00
Contactpersoonr
mw. drs. C.M. Ree
coördinator
dr. H-A.J. Mulder
coördinator
Chemiewinkel Utreeht CWU
Padualaan 8

Postbus 80070
3508 TB Utrecht
Tel. (030) 2s3 69 8s
Fax (030) 253 57 95
Contactpersoon:
J. Visser
coördinator
CHEMSERVE B.V.
Vlietweg 16
Postbus 443
2260 AK Leidschendam
Tel. (070) 301 08 98
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Fax (070) 301 OB 92
Contactpersoon:
ir. J. Spaans
project coórdinator
Tel. (033) 455 6s 27
mw: M.P. Schult
office manager
Tel. (070) 301 08 98
Christeliike Centrale van Overheids- en
Onderwiispersoneel CCOOP
Carnegielaan 1

Postbus 84500
2508 AM Den Haag
Tel. (070) 41677 67
Fax (070) 416 77 00
Christelilke Hogeschool EDE CHE
Oude Kerkweg 100
Postbus 80
671.0 BB Ede gld
Tel. (0318) 69 .63 22
Fax (0318) 69 63 96
Contactpersoon:
S. Reehoorn
caördinator
mw. H. v, Stempvoort
Chubb Flame Control BV
MolenstraaÍ 148-150
Postbus 431
3760 AK Soest
Tel. (035) 601 28 58
Fax (035) 602 61 92
Contactpersoon:
A. Bosma
commercieel directeur
Clean Air Techniek B.V
Kuipersweg 37
3449 J[rVoerden
Tel. (0348) 41 11 1,4

Fax (0348) 4226 84
Contactpersoon:
mw. R. Amier
mw. J. Gonlag
Cleton Ec Meijer B.V.
van Beethovensingel 1 30-1 32
3133 EA Vlaardingen
Tel. (010) 434 s9 22
Fax (010) 460 19 04
Cleton Insulation
G. Stepensonweg L5
Postbus 160

3130 AD Vlaardingen
Tel. (010) $4 rc n
Fax (010) 435 74 03
Contactpersoon:
H.'W'. Wanders
hoofd KVM
J.A.M. van Mierlo
bedriifsleider
CNV - Werkgroep Arbeidsomstandigheden
Werkgroep Arbo
Ravellaan 1

Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Tel. (030) 29t 39 11
Fax (030) 294 65 44
Contactpersoon:
A. Woltmeijer
beleidsmedewerker arbo
Tel. (030) 291 37 26
CNV BedrijvenBond CNV BB
Prins Bernardweg 69
Postbus .327
3990 GC Houten
Tel. (030) 634 83 4s
Fax (030) 634820A
Contactpersoon:
mw C. Nijhuis
beleidsmedewerker arbeidsverhoudingen
T. Alkema
coördinator B6cO
CO-BGZ
zie: Centraal Orgaan BGZ-onderwijs
Colasit HollandB.V.
Larenweg 56
Postbus 1105
5200 BD Den Bosch
'Tel. (073)641 83 15
Fax (073) 642 36 82
Contactpersoon:
M.E. Biil
verkoopleider
Colt Brandventilatje BV
Korte Oijeu 4
Postbus 29
5430 AA Cuijk
Tel. (0485) 3e 99 99
Fax (048s) 39 98 50
Contactpersoon:
P.A.M. Peters
commercieel directeur



Colt Intern-ational BV
Korte Oijen 4
Postbus 29
5430 AA Cuiik
Tel. (0485) 39 99 99
Fax (0485) 39 98 50
Contactpersoon:
P.A.M. Peters
commercieel directeur
Commissie Arbeidsomstandigheden SER

Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Tel. (070) 349 94 99
Fax (070) 383 25 35
Contactpersoon:
mr. E.V, Knopper
secretaris
Tel. (070) 349 95 56
Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen C.P.R.
Anna van Hannoverstraat 4
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Tel. (070) 333 55 00
Fax (070) 333 40 26
Contactpersoon:
mr. ir. K. Posthuma
secretaris CPR
Commit Arbo B.V.
Rijnzathe 8

Poetbus 207
3454 ZL De Meern
Tel. (030) 669 25 00
Fax (030) 669 25 55
Tel. (0800) 19 01
contactpersoon:
mw. G. Reppel
Tel. (030) 669 25 86
Vestigingen:

- Amersfoort
Stadsring 163
Postbus 2084
3800 CB AmersÍoort
Tel. (033) 470 16 t7
Fax (033) 47s 30 74

- Breda
Tramsingel 16
Postbus 6960
4802HZBreda

Tel. (076) 530 75 7s
Fax (076) 530 7s .5s

contactpersoon:
P van de Berg
vestigingsdirecteur

- Diemen
Wildenborch 1

Postbus 607
1110 AP Diemen
Tel. (020) 495 39 39
Fax (020) 495 39 40
Contactpersoon:
J. Bruining
vestigingsdirecteur

- -Eindhoven
Prof. dr. Dorgelolaan 20
Postbus 207
5600 AE Eindhoven
Tè1. (040) 297 87 00
Fax (040) 297 87 01
Contactpersoon:
mw: R. Vial
vestigingsdirecteur

- Groningen
Leonard Springerlaan 9
Postbus 11001
9700 CA Groningen
Tel. (050) 524 18 aA
Fax (050) s27 83 96
contactpersoon:
rX/. van den Hende
vestigingsdireeteur

- Haarlem
Claus Sluterweg L25
Postbus 1.51.2

2003 BN Haarlem
Tel. (023) 548 79 t9
Fax (023) 548 19 20
Contactpersoon:
C, le Brun
vestigingsdirecteur

- Leiden
Poortgebouw, Rijnsburgerweg 1"0

Postbus 189
2300 AD Leiden
Tel. (071) 524 09 09
Fax (071) 524 09 19

- Nieuwegein
Zoomstede 19
Postbus 220
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3430 AE Nieuwegein
Tel. (030) 602 01 00
Fax (030) 602 0t'1.1
Contactpersoon:
A. Blommers
vestigingsdirecteur

- Riiswijk
Verrijn Stuartlaan 19
Postbus 1036
2280 CA Riiswijk zh
Tel. (070) 413 23 4s
Fax (070)4132349
Contactpersoon:
E. Swaghoven
vestigingsdirecteur

- Roermond
Bredeweg 28
Postbus 249
6040 AE Roermond
Tel. (0475) 35 59 00
Fax (0475) 35 59 30
Contactpersoon:
N. Berkhout
vestigingsdirecteur

- Rotterdam
Houtlaan 21
Postbus 23281
3001 KG Rotterdam
Tel. (010) 281.27 77
Fax (010) 28r 27 79
Contactpersoon:
V. van Zwieten
vestigingsdirecteur

- Velp
Reigerstraat 30
Postbus 8004
6880 CA Velp gld
Tel. (026) 384 t9 79
Fax (0261 384 19 40
Contactpersoon:
H. Allards
vestigingsdirecteur

- Zaandam
Vurehout 2
Postbus 2104
1500 GC Zsandam
Tel. (075) 6s1 92 40
Fax (075) 617 43 80

- Zwolle
Dr. Stolteweg 66

Postbus 107
8000 AC Zwolle
TeI. (038) 456 08 00
Fax (038) 456 08 10
Contactpersoon:
J. Bruining
vestigingsdirecteur

Conex B.V.
Pascalstraat 25
Postbus 153
6710 BD Ede gld
Tel. (0318) 64 94 44
Fax (0318) 620409
Contactpersoon:
R. van Tilburg
arbo en milieu coördinator
A. Th. de \y'ries

directeur
Construetor Bruynzeel BV
Nijverheidsweg 23H
Postbus 70
3640 AB Mijdrecht
Tel. (02971 23 94 00
Fax (0297) 23 94 71
ContinentaVContitech
zie: Divisie Contitech
Coolegem Veiligheid B.V.
Dienstenstraat 9
Postbus 953
3L60 AD Rhoon
Tel. (010) 506 53 33
Fax (010) 506 53 30
Contactpersoon:
J. Coolegem
directeur
R. Coolegem
directeur
Corpus
zie: Arjo Corpus Opleidingscentrum
Arbeidsomstandigheden
Cosel absorptiematerialen
Mars'sÍraat22
Postbus 36
8520 AA St Nicolaasga
Tel. (0513) 432s 42
Fax (0513) 43 25 43
Centactpersooil:
D. Adema
directeur
G. Glashouwer



Coöperatie Pilastro U.À
KofÍeren 60
Postbus 1

5490 AA St Oedenrode
Tel. (0413) 49 22 49149 22 04
Fax (0413) 49 25 06
Contactper§oon:
R. Martens
Creative Business Development bv CBD
Caumermolenweg 18
6476 GK Heerlen
Tel. (0a5) 547 75 01
Fax (045) 542 81 7r
Contactpersoon:
M.E.V. Malherbe
managing consultant
Crowcon Instruments B.V,
Vlambloem 129
3068 JG Rotterdam
Tel. (010) 421 t232
Fax (010) 421.05 42
Contactpersoon:
G. Bol
directeur
CSD International B,V.
Beunkdiik 11
7122N2 Aalten
Tè1. (0543) 46 t673
Fax (0543) 461.7 86
Custers Hydraulica B.V
Maasheseweg 79
Postbus 22
5800 AA Venray
Tel. (0478) s8 55 11
Fax (0478)51 05,30
Contactpersoon:
M. Emmerij
sales manager
cwu
zie: Chemiewinkel Utrecht
Cygnus BY for Safety 6c Security
Industrieweg L3
Postbus 233
2250 AE Voorschoten
Tel. (071) s6L 40 6a
Fax (071) 5611120

D

D6cM
zie: Dames & Moore.
D.B.C. Rug-en Nekzorg B.V.
Buurser.straat 214
7544PtG Enschede
D72p
zie: De Twaalf Provinciën Landelijke Arbo-
dielst N.V.
Dames & Moore DEcM
Treubstraat 33
Postbus 1765
2280DT Riiswijk zh
Tel. (070) 319 2112
Fax (070) 379172s
Contactpersoon:
dr. ir. L.J. Kuijvenhoven
directeur
Dartheide Instiruut
zie: Instituut Dartheide Centrum voor inte-
grale stresspreventie en -behandeling
Dauphin Benelux B.V.
Staalweg 1-3
4104 AS Culemborg
Tel. (0345) s3 32 92
Fax (0345) 53 31 32
Contactpersoon:
mw. L. Erkelens
commercieel medewerkster
C.L.L. Verbeek
adjunct directeur
De Berkel B.V.
GesinkkampstÍ^at 1,3

Postbus 128
7050 AC Varsseveld
Tet. (0315) 24 47 61
Fax (0315) 24 17 26
Contactpersoon:
E. van Es
commercieel directeur
§í. Rasing
Íinancieel directeur
De Beweging
zie: Bureau de Beweging, bedriifsfysiothera-
pie en preventie
De ErgoShop ES
Akerboomseweg 23
Postbus 2037
2470 AA Zwammerdam
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Te\. (01.72) 61 68 00
Fax (0172) 61 60 1,6

Contactpersoon:
J.P. Builtjes
directeur
mw. D.M. Builtjes
commercieel medewerker
De Essenburgh Instituut taining, Vorming
en Scholing/Conferentieoord
De Essenburgh
Zuiderzeestraa tw eg 1 9 9
3849 AE Hierden
Tel. (03a1) 45 1,8 4L
Fax (0341) 45 25 60
Contactpersoon:
mw. drs. A. van Gemst
trainer/adviseur
mw. J. §íithaar
adi unct-directeur/trainer-adviseur
De Hartenark, cursus- en conferentie-
centrum van de Nederlandse Hartstichting
Prof. Bronkhorstlaan 2
Postbus 132
3720 AC Bilthoven
Tel. (030) 229 02 44
Fax (030) 225 03 20
Contactpersoon:
mr. B.L. Berkemeier
hoofd Hartenark
De Niimeegse Bedriifsartsenopleiding
Sociaal Geneeskundige BeroepsOpleiding
arbeids- en bedriifsgeneeskunde SGBO-
ABG KUN
Geert Grooteplein 21
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel. (024) 361,37 80
Fax (024) 361,95 61
Contactpersoon:
H.Tj. Varntjes
bedrijfsarts
mw. J.A. Zwartendilk
De Raaf & Van der Meulen bv
Runxputteweg 28 a

Postbus 82
1850 AB Heiloo
Tel. (0721 505 3B 03
Fax (0721 s)s 38 22
Contactpersoon:
B. de Raaf

486

advise ur/trainer
Tel. (072) 505 38 08
K. de Jong
ergonoom/adviseur/trainer
Tel. (072\ 505 38 02
De Twaalf Provinciën Landelijke Arbo-
dienst N.V. D12 p
Cypresbaan 15
Postbus 777
2900 AT Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 2s8 1.21,2
Fax (010) 258 1,204
Contactpersoon:
H. Harmsen van der Vliet
algemeen directeur
Tel. (010) zs9 12 s3
Vestigingen:

- Alkmaar
Rhijnvis Feithlaan 150
Postbus 439
1800 AK Alkmaar
Tel. (072) 541 01 01
Fax (0721 541 01 00
Contactpersoon:
R. Landman
commercieel medewerker
Tel. (072) 541 01 03

- Amsterdam
Delflandlaan 15
1062 F.A Amsterdam
Tel. (020) s12 7't 71
Fax (020) 51271.00
Contactpersoon:
'§7. Laurey
commercieel medewerker
Tel. (020) 51.2 71 49

- Arnhem
Ir. J.P. van Muylwijkstraat 2
6828 BS Arnhem
Tel. (026) 3547200
Fax (0261 3s4 72 22
Contactpersoon:
P. Segers

commercieel medewerker
Tel. (026) 3s47228

- Breda
Claudius Prinsenlaan 134
4818 CP Breda
Tel. (076) s25 t7 17
Fax (076) 525 1,7 00



Contactpersoon:
F. Brugel
comi'nercieel medewerker
Tel. (076) szs 77 2t
Eindhove-n
18 Septemberplein 24
Postbus 687
5600 AR Eindhoven
Tel. (040) 233 39 e9
Fax (040) 233 39 33
Contactpersoon:
E. Petit
commercieel medewerker
Tel. (040) 233 39 03
Groningen
Leonard Springerlaan 17-3
Postbus 8061
9702K8 Groningen
Tel. (050) s22 51 0o
Fax (050) 522 5t 5l
Contactpersoon:
V. Meyer
commercieel medewerker
Tel. (050) 522 st 27
Heerlen
Geerstraat 107
Postbus 458
6400 AL Heerlen
Tel. (045) s73 77 77
Fax (045) 573 77 00
Contactpersoon:
F. Schaeps
commercieel medewerker
Tel. (045) 573 77 47
Hengelo gld
Spoorstraat 50
Postbus 857
7550 A'W'Hengelo gld
Tel. (074) 2ss 27 27
Fax (0741255 27 00
Contactpersoon:
mw. N. Bongers
commercieel medewerker
Tel. (074) 255 27 6s
Leeuwarden
Stationsweg 11
Postbus 41 1
8901 BE Leeuwarden
Tel. (058) 233 42 42
Fax (058) 233 4200

Contactpersoon:
J.H. de Vos
commercieel medewerker
Tel. (058) 233 42 37
Riiswijk
J.C. van Markenlaan 5
Postbus 361
2280 AJ Rijswijk zh
Tel. (070) 3720202
Fax (070) 37202 57
Contactpersoon:
mw I. Fokkes
commercieel medewerker
Tel. (070) 3720239
Rotterdam
Oostplein 479-420
Postbus 22278
3003 DG Rotterdam
Tel. (010) 498 14 14
Fax (010) 498 14 90
Contactpersoon:
mw. D. Doekemeijer
commercieel medewerker
Tel. (010) 498 MA4
Boompjes 40
Postbus 1173
3000 BD Roterdam
Tel. (010) 400 60 09
Fax (070) 400 66 90
Contactpersoon:
mw. D. Doekemeijel
commercieel medErwerker
Tel. (010) 498 14 04
Utrecht
Varrolaan 80
Postbus 85181
3508 AD Utrecht
Tel. (030) 2s8 6s 86
Fax (030) 258 65 13
Contactpersoon:
P. \X/ieman
account manager
Tel. (030) 258 65 03
Zaandam
rUflestzijde 412b
1506 GM Zaandam
Tel. (075) 612 6s 6s
Fax (075) 670 37 36
Contactpersoon:
R. Landman
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commercieel medewerker
Tel. (072) 541 01 03

- Zwolle
Burg. Roelenweg 28
Postbus 413
8000 AK Zwalle
Tel. (038) 426 17 17
Fax (038) 426U 0a
Contactpersoon:
R. de Vries
commercieel medewerker
Tel. (0-38) 426 t7 47

De Unie, vakbond voor industrie en diensÍ'
vedening
Randhoeve 221
Postbus 200
3990 DE Houten
Tel. (030) 634 s0 00
Fax (030) 634 02 .55

Contactpersoon:
A.J. Moeskops
mw. A. Heerschop
staf medewerkster
Tel. (030) 634 s7 23
De Vlamboog B.V.
'Wijkermeerstraat 

15
Postbus 298
2130 AG Hoofddorp
Tel. (023) 567 55 00
Fax (023) 563 74 9l
Contactpersoon:
G. Veenstra
verkoopleider
De Vries Bedrilfsveilige Kleding B.V.
lndustrieweg 2 A
Postbus 69
8860 AB Harlingen
Tel. (0517) 43 28 32
Fax (0517) 41,86 6A
Contactpersoon:
J.P.E. Purvis
Tel. (0517) 43 28 34

J. Ebbens
Tel. (0s17) 4328 34
De Vries Nederland 8.V., D\.D{
Ambacht 8
Postbus 13
1510 AA Oostzaan
Tel. (075) 684 7474
Fax (075) 6847480

Contactpersoon:
Erik Lucas
sales manager
De Wilt-Cyrox bv
de Bruyn Kopsstraat 9c
Postbus 114.1
2280 CC Rijswijk zh
Tel. (070) 474 AZ 0A
Fax (070) 414 07 99
Contactpersoon:
mw. P.M. Macco
R. van Etten
directeur
DEB Nederland B.V.
§Tatermanstraat 21
5015 TG Tilburg
Tel. (013) 456 79 Is
Fax (013) 456 28 48
Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V
Fleminglaan 10
Postbus 1211
228A CË. Rijswijk zh
Tel. (070) 399 31 50
Fax (070) 399 33 71
Contactpersoon:
it P. Stoelinga
unit manager
ir. E.S. Hora Siecama
DEHACO B.Y.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek
Postbus 189
2160 AD Lisse
Tel. (0252) 4t 79 50
Fax (0252) 41 8s 31
Contactpersoon:
F. Hulzing
inkoper
R.. Rodrigues
sales manager
Den Haan Hoogerwerff B.V
Metaalstraat 5
Postbus 260
5100 AG Dongen
Tel. Q1.62) 3B 38 00
Fax (01621 32 30 80
Contactpersoon:
ir. A.A.M. Kiihne
directeur
Tel. (0162) 38 38 01



C. van Tilborg
afdelingshoofd
Tel. (0162) 38 38 50
DGG
zie: Directoraat-Generaal Goederenvervoer
dgmr raadgevende ingenieurs bv
B'rugstraat 16
Postbus 153
6800 AD Arnhem
Tel. (026) 3s1 21 41
Fax (026) 443 58 36
Contactpersoon:
ing. J.J.J. Joosen
adviseur
Th. H. Gies
directeur
Vestigingen:
- Den Haag

Eisenhowerlaan 112
Postbus 82223
2508 EE Den Haag
Tel. (070) 350 39 99
Fax (070) 358 47 52
Contactpersoon:
ir. P. van Rangelrooii
directeur
ir G. Meerdink
directeur

- Drachten
Zidkade24
9203 CL Drachten
Tel. (0512) s223 24
Fax (0512) 5225'1.9
Contactpersoon:
J.F. Cleij
directeur
Tel. (026) 35121 4l
ing. U.K. Jonker
projectleider

- Maastricht
Oranjeplein 98
6224KV Maasricht
Tel. (043) 36236 s4
Fax (043) 63220 1t
Contactpersoon:
Th.H. Gies
directeur
Tel. (026) 3st 2t 4t
ir. P.J. Relqu
adviseur

Diikhof 8.V., Metaalindustrie
Industriestraat 15
Postbus 145
7620 AC Borne.
Tel. (074) 26s 77 77
Fax (074) 266 72 13
Contactpersoon:
H. Haring
R.B.M. Zegers
Directoraat.Generaal Goedgreívervoer
DGG
Willem §Titsenplein 6
Postbus 20904
2500 EX Den Haag
Tel. (070) 351 19 13
Fax (070) 3s1 19 17
Contactpersoon:
J.A. Jansen
Tel. (070) 395 sv 04
Dirksen opleidingen
Parkstraat 25
Postbus 3090
6802 DB Arnhem
Tel. (026) 3s4 46 44
Fax (026) 354 46 98
Disc
Rozenhof 33
Postbus 416
3300 AK Dordrecht
Tel. (078) $9 A1 sI
Fax (078) 639 01 55
Dhr. E. Geuties
Directeur
06-53 18 57 50
Divisie Contitech
Nilverheidsweg 50
Postbus 11
3770 AA Barneveld
Tel. (0342) 49 73 19
Fax (4342)497230
Contactpersoon:
§(.J. van Rii
manager
Tel.275
R. van Riel
account manager
Tel. 319
DlO-Instituut voor Milieu- en Agritech-
niekIMAG-DLO
Mansholtlaan 10-12
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Postbus 43
6700 AA Wageningen
Tel. (0317) 47 63 Q0
Fax (0317) 42 5670
Contactpersoon:
dr.ir. H.H.E. Oude Vrielink
Tel. (0317) 47 64 60
DNV Advisory Services
Haastrechtstraat 7
Postbus 9599
3007 AN Rotterdam
TeL (010) 2e226 0A
Fax (010) 479 A A2
Contactpersoon:
C. Kluijtmans
managèr operations
Tel. (010) 29227 02
Doornbusch, advies&opl,
zie: J.L.G. Doornbusch, advies- en oplei-
dingsburo voor ARBO en ziektevezuimpre-
ventie
Dotec Tilhulpen B.V..!íeteringweg 

8
Postbus 6L
2640 AB Pilnacker
Tel. (015)3A s2A0
Fax (015) 361 52 99
Contactpersoonr
M.K. Vogt
commercieel directeur
Dr. K. Frans & Partners International B.V.
Weverstedenhof 10-B
Postbus 401
3430 AK Nieuwegein
Tel. (030) 605 11 55
Fax (030) 60s 11 4s
contactpersoon:
mw. drs. K.L. Bandstra
consultant
dr. N. Frans
directeur
Draft Engineering Support B.V,
Tieubstraat L3c
Postbus 121 8
2280 CE Riiswijk zh
Tel. (070) 303 02 02
Fax (030) 307 72 19
Contactpersoon:

ing. J.M. Vree
projectcoördinator
Tel. (010) 238 10 10
mw. drs. I.E. Trentelman
projectcoördinator
Tel- (070) 319 27 AA
Dràger Nederland B.V.
Edisonstraat 53
Postbus 310
2700 A}JZoetermee:r
Tel. (0791 344 46 66
Fax (079) 342 31 90
Dreumex B.V.
Dommelstraat 1

Postbus 681
5340 AR Oss
Tel. (0a12) 64 8s 06
Fax (0412) 64 83 86
Contactpersoen:
I. de Gouw
medewerkster binnendienst
R.V. Vlothuizen
verkoopleider
3M Nederland B.V.
Industrieweg 24
2382 N§f Zoeterwoude
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel. (071) 545 03 65
Fax (071) 545 03 68
Contactpersoon:
mw: A. van Dorp
customer service representative
R.J.I.M, Mol
supervisor
Tel. (071) s45 04 46
DVN
zie: Vries Nederland 8.V., De

E

E.A.H.
Grebbeweg 22a
Postbus 106
3910 AC Rhenen
Tel. (0317) 6t 67 72
Fax (0317) 61 67 5A
Contactpersoon:
T. Hordijk



directeur
E3 - Consultancy
Arnoldus Asselbergsstraat 15 B
4611 CL Bergen op Zoom
Tel, (0164) 2s 401.7
Fax (0164) 25 40 17
Contactpersoon:
ir. M.C.H. van Doorn
directeur
EARmo B.V.
Grote Voort 83
Postbus 30086
8003 CB Zwolle
Tel. (038) 421.03 03
Fax (038) 4222626
Contactpersoon:
Dhr. R. Broekhuizen
EasyProducts
Ferdinand Huycklaan 25
3743 AK Baarn
Tel. (035) 543 L874
Fax (035) s430062
Contactpersoon:
J.O. ten Cate
directeur
ECOPART beheersystemen
Lijsterbeslaan 117
Postbus 62
7000 AB Doetinchem
Tel. (0314) 34 35 89
Fax (0314) 36 57 43
Contactpe.rsoon:
ing. B. Meng-ers
directeur
ing. M. Janssen
technisch medewerker
Edcon Educatie & Consult B.V
Stationsstraat 1a
Postbus 58
5120 AB Riyen
Tel, (0161) 220s 59
Fax (0161) 22 57 28
Contactpersoon:
A.D. Goedhart
directeur
Education 6c Consultancy Utrecht,
Faculteit Economie en Management, HvU
Postbus 85029
3508 AA Utrecht
Tel. (030) 236 8040

Fax (030) 258 64 9l
EGB
zie: Bureau voor Ergonomie en Gezond Be-

wegen
EKH
zie: Vereniging van Erkende Keurbedriiven
hijs- en hefmiddelen
Elceestaal B.V.
Kamerlingh Onnesweg 28
Postbus 606
3300 AP Dordrecht
Tel. (078) 6s4 47 77
Fax (078) 618 04 50
Contactpersoon:
A. Pol
commercieel medewerker
A. Appelo
verkoopleider
Electro Medical [nstruments B.V. EMID
Leigraafseweg 8

Postbus 111
6980 AC Doesburg
Tel. (0313) 48 55 88
Fax (0313) 48 55 89
Contactpersoon:
W. Suiker
directeur
J. Budding
bedrijfsleider
Elsevier bedriifsinÍormatie bv
Alexanderstraat 26
Postbus 19110
2500 CC Den Haag
Tel. (070) 3624800
Fax (070) 360 56 A6
Contactpersoon:
drs. M. Roorda
uitgever
mw. P. Frieman
Elting bv Specialisten in bedrilfskleding
Edyweg 21
Postbus 191
6950 AD Dieren
Tel. (0313) 41 91 28
Fax (0313) 4t 9t 28
Contactpersoon:

J.J. Vendrig
I, van Wey
ELVE opleidingen & adviezen BV
Dr. Peelenstraat 6
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Postbus 215
5830 AE Boxmeer
Tel. (048s) s7 24 98
Fax (0485) s7 24 89
Contactpersoon:
F. van Hedel
commercieel manager
I.C.J. Lohuis
operadoneel manager
Emergo
Zuídeinde 70
Postbus 4
1120 AA Landsmeer
Tel. (020) 482 61 61
Fax (020) 482 75 54
Contàctpersoon:
'W. Martens
hoofd Verkoop
EMID
zie: Electro Medical Instruments B.V.
EMMA Veiligheidsschoenen
Horizonstraat 57
Postbus B1

6440 AB Brunssum
Tel. (045) 566 6s 56
Fax (045) 566 65 02
Contactpeísoon:
F,M. Maessen
sales manager
Envisafe
Marathonweg 14
3223 EM Hellevoetsluis
Tel. (0181) 39 99 ss
Fax (0181) 39 99 56
Contaclpersoonl
C-M. §íeilers
EON
zie: Ergonomie Opleidingen Nederland
Ergo Control B.V.
Buurserstraat 214
7544 RG Enschede
Ergo Optima
Chopinstraat 18
5216 EV/ Den Bosch
Tel. (073) 689 07 90
Fax (073) 689 00 92
Contactpersoon:
J.M. Valkenberg
Ergo-advies
Zuiderhout 25

1695 AS Blokker
Postbus 132
1.62A AC Hoorn nh
Tel. (0229) 23 4s 81
Fax (0229123 45 81.

Contactpersoon:
R.H. de Leeuw
directeur Ergo-Advies
mw. A.T. Vogelaar
wetenschappelijk medewerkster
ERGO-DESIGN Industrial Engineering
Auke Vleerstraat 22
Postbus 719
7500 AS Enschede
Tel. (053) 480 05 50
Fax (053) 480 05 59
Contactpersoon:
ir. D.R.T. Bonnema
Tel. (053) 480 05 53
ir. J. ttrTesterink R.e.
Tel. (053) 480 05 55
ErgonoMeiis
Akeleilaan 20
5271 NM St Michielsgestel
Tel. (073) 551 46 54
Fax (073) 551 61 15
Contactpersoon:
M.M-§f, Vaessen

J. Meiis
direeteur
Ergonomie & Preventie
zie: Stichring Ergenomie & Preventie
Ergonomie Oplejdingen Nederland EON
Hengelosestraat 705
Postbus 545
7500 AM Enschede
Tel. (053) 483 66 02
Fax (053) 483 66 01
Contactpersoon:
F.Th.M- Asselbergs
cursusleiding
ir. R. Pikaar
ErgoS Ergonomical Systems Engineering
Hengelosestraat 705
Postbus 545
7500 AM Enschede
Tel. (053) 483 66 00
Fax (053) 483 66 07
Contactpersoon:
R.N. Pikaar R.e.



ergonoon], senior consultant
T.M..|. Lenior R.e.
ergonoom, senior consultant
ERGOtech Industriële Ergonomie B.V.
Anton Philipsweg 1

Postbus 19
2170 AA Sassenheim
Tel. (0252) 22 10 22
Fax (02.52) 221.1 21
contactpersoon:
G. Roorda
d irecteu r
P.H. van Delden
Erkon Engineering bv
Splinterlaan 152
Postbus 72
2350 AB Leiderdorp
Tel. (071) 589 64 00
Fax (071) 5412447
contactpersoon:
H.H.J. Rijsbergen
adj unct-directeu r
Erwin Sick B.V.
Leijenseweg 11 1

Postbus 1 86
3720 AD Bilthoven
Tel. (030) 229 25 44
Fax (030) 229 39 94
ES

zie: De ErgoShop
Esab Nedcrland B.V. Esab
Kernkade 8

Postbus 8183
3-503 RD Utrecht
Tel. (030) 248 s9 22
Fax (030) 248 52 60
Contactpersoon:
I. de rWit

productie manager Accessoires
Tel. (030) 248 s3 07
ESG
zie: Hogeschool van Amsterdam Expertise-
centrum Sport en Gezondheid
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Esra B.V.

ESRA BV 
(o

Humanisering
St. Eustatius 30, 7333 NX Apeldoorn

055-5427545
zie ook blz.257

St. Er,rstatius 30
Postbus 41 7
7300 AK Apeldoorn
Tel. (055) s427s 4s
Fax (055) 533 33 46
Contactpersoon:
J.L.A. Pisa
verkoper
ESV Technisch Advicsbureau v.o.f.
Wilhelminastraat 4
3771, AR Barneveld
Tel. (0342) 4242 5t
Fax (0342) 42 41,72
Contactpersoon:
E. Stap
directeu r
mw W.J. van Ginkel
commercieel medewerkster
Etap B.V.
Tinstraat 7
Postbus 3475
4800 DL Breda
Tel. (076) s4B 34 00
Far (076) 54209 62
Contactpersoor.r:
mw. C. Laureyns
mlv. L. van Broekhoven
Etipost, NSD-
zie: NSD-Etipost
ETS Environmental Technology Systems

BV
Drvarsweg 5
Postbus 2078
5300 CB Zaltbommel
Tel. (0418) 54 0202
Fax (0418) 5407 25
Contactpersoon:
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G. Vetbeek
general manager
R. Schalk
inkoop
Euro-lndex B.V.
R.ivium 2e straat 12
Postbus 700
2900 AS Capelle a/d IIssel
Tel. (010) 288 80 00
Fax (010) 288 8010
Contactpersoon:
S. Offermans
verkoop binnendierrst
D. Vryenhoek
verkoop binnendienst
Euroclean
zie: Vendrig-Euroclean b,v.
European Safety and Health Consultants
(ESC)B.V.
Zwarte Zee 98
3144 DE Maassluis
Postbus 646
3200 AN Spijkenisse
Tel. (010) s90 07 v7
Fax (010) 590 03 77
Contactpersoon:
ing. A. van Bedaf
directeur
EVL
zie: Stichting Examenbureau Vervoer en
Logistiek EVL
EVO, Ondernemersorganisatie voor
logistiek en transport
Kadelaan 6
Postbus 350
2700 NI Zoetermeer
Tel, (079\ 346 73 46.
Fax (079)3467800
Contactpersoon:
F.R. Visée
mw. J.M. Karlas
Expertisecentrum Sport en Gezondheid
zie: Hogeschool van Amsterdam

F

Faculteit Technische Natuurkunde Vak-
groep Akoestiek, sectie Akoestiek en
Seismiek AKS-T
Lorentzweg 1

Postbus 5046
2600 GA Delft
Tel. (015) 278 20 241§ A4
Fax (015) 262 s4 03
Contactpersoon:
mw. H. Berkhout
H. den Bok
electronicus
FAKTOR Managementadviseurs Opleiders
en Trainers
Stationsplein 45
Postbus 29212
3001 GE Rotterdam
Tel. (010) 24a 3A 30
Fax (010) 240 30 33
Contactpersoon:
ing. C.A. van Alphen
directeur
Federatie Nededandse Vereniging Bedrilfs-
hulpverlening NVB
Fruitweg 17
Postbus 16800
2500 BV Den Haag
Tel. (070) 388 69 76
Fax (070) 384 41 86
Contactpersoon:
mr. J.H. van Schoonhoven
directeur
Tel. (070) 3844290
Federatie van verenigingen van hogere
functionarissen in de gezondheids- en
beiaardetzorgFHZ
Lomanlaan 103
Postbus 20058
3502 LB Utrecht
Tel. (030) 282 33 68
Fax (030) 288 78 20
Contactpersoon:
mw. mr. C.J. Hartog
adiunct-secretaris
mw. C,C.M. Elstgeest
secÍetariaat FHZ
Federatie van Werknemers in de Zeevaart
FWZ
Heemraadssingel 323
Postbus 25131
3001 HC Rotterdam
Tel. (010) 477 77 88
Fax (010) 4V7 38 46
Contactpersoon:



H.J.A.H. Hylkema
algemeen secretaris
Felix Hoogendiik B.V.
Californiëdreef 17
Postbus 11005
3505 BA Utrecht
Tel. (030) 2A A6 94
Fax (030) 26'1.05 87
Contactpersoon:
F.N. Storm
FH,Z
zie: Federatie van verenigingen van hogere
functionarissen in de gezondheids- en be-
jaardenzorg
Fibrecount Asbesdaboratorium &
-adviesbureau N.V
Overschieseweg 54
Postbus 10170
3004 AD Rotterdam
Tel. (010) 437 85 4r
Fax (010) 437 80 58
contactpersoon:
mw. J.J.E. van Elderen
bedrijfsleidster
H. de Jong
technisch coördinator
Vestigingen:

- Den Bosch
Veemarktkade I
52,22 AE Den Bosch
Tel. (073) 623 Ll24
Fax (073) 62t 36 25
Contactpersoon:
\tr Ardts

- Groningen
Bieslookstraat 31
971,7 GD Groningen
Tel. (050) 549 44 90
Fax (050) 54123 1'9
Contactpersoonr
J. August

Fibrecount N.V.
Diamantsuaat 5

2275 Vechelderande
Tel. (+ 32 33) 1.2 95 90
Fax (+ 32 33) 12 95 99
Contactpersoon:
P. de Haese
Filtermat Holland B.V.
Markwegzuid 2a

4794 SN Heijningen
Postbus 71
4670 AB Dinteloord
Tel. (0167) 52 39 00
Fax (0167) s23278
Contactpersoon:
E.A, Schipper
commercieel medewerker
First aid stichting FAST
Brenkmanweg 8

4105 DH Culemborg
Tel. (0345) s2 08 64
Fax (0345) s1.7227
Contactpersoon:
D. Melet
directie assistent
E.J.F. Roovers
directeur
Fit Form Pilosss-621s1ing B.V.
Buurserstraat 214
7544 RG Enschede
Tel. (053) 477 66 t4
Fax (053) 477 O0 16
Contactpersoon:
drs. J.H.F.M. Rutten
direeteur
Fitplan-Gildevaart
Harmonielaan 2
Postbus 28
3430 AA Nieuwegein
Tel. (030) 605 60 35
Fax (030) 607 85 75
Contactpersoon:
H.B, Engelsman
bewegingsdeskundige
FitplanCentnrm de Geus
Bijlestaal 64
Postbus 57
7720 AB Broek op Langedijk
TeL. (0226) 37 63 83
F,ax (0226) 32 7t 65
FitplanCentrum Fitclub 2000
Kerkhoflaan 9
7871H8 Emmen
Tel. (0591) 64 9s 08
Fax (0591) 643696
FitplanCentrum Leeuwarden
Groningerstraatweg 354
5924 JH I-eeuwarden
Tel. (058) 266 83 20
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FitplanCentrum Thermac Son
Planetenlaan 2 b
5691 PM Son
TeL. (0499) 47 63 83
Fax $499)47 4837
Flexchemie B.V. flex nl
§(estmolendijk 27
Postbus 191
2980 AD Ridderkerk
Gl. (01804) 26 388
Fax (01804) 28 211
Contactpersoon:
H.§7.F. Trompetten
directeur
mw. A.E. van den Berg
FNV Afdeling AÍbeid
Naritaweg 10
Postbus 8456
1005 AL Amsterdam
Tel. (020) 581 63 00
Fax (020) 684 4s 4r
Contactpersoon:
drs. M.M.\V. §filders
beleidsmedewerker kwaliteit van de arbeid
Tel. (020) s9t 64 97
H. van Steenbergen
beleidsmedewerker kwaliteit van de arbeid
Tel. (020) 581 6s 62
FNV Formaat
Houttuinlaan 6
Postbus 565
3440 AN Woerden
Tel. (0348) 49 73 97
Fax (0348) 49 77 00
Contactpersoon:
K. Santbergen
unit manager
Tel. (020) s9t 66 44
P. Kruizinga
unit manager
Tel. (0348) 49 73 8s
FNVKiem
Jan Tooropstraat 1

Postbus 9354
1006 AJ Amsterdam
Tel. (020) 3ss 36 36
Fax (020) 355 37 37
Contactpersoon;
H. Leisink
bestuurder

Fontiis Hogescholeq, Ce.ntrum voor Sport
6c Bewegingseducatie KL VIT.ALO
Goirleseweg 46
Postbus 90900
5000 GE Tilburg
Tel. (013) s39 47 19
Fax (013) s36z08l
Contactpersoon;
mw. C. van den Heuvel
project manager

J. Kusters
project coördinator
Tel. (013) 539 47 20
Fristads International B.V.
Takkebijsters 37C
4817 BL Breda
Tel, (076) 572 562s
Fax (076) 572 56 35
Contactpersoon:
D. de Graaf
managing director
mw. M.J. Verbeek
office manager
FWZ
zie: Federatie van Werknemers in de Zee-
yàaÍt

G

GCO
zie: Goossens' Consultants
Gehandicapten Organisatie Nederland
GON
'Weegschaalstraat 

3
Postbus 4021
5604 EA Eindhoven
Tel. (040) 2911.220
Fax (040) 291 7227
Contactpersoon:
J.J.M. van Lierop
directeur
Geoconsult Milieutechniek B.V.
Industriestraat 33
Postbus 292
6430 AG Hotnsbroek
Tel. (04s) s22 66 33
Fax (045) s»97 8s
Contactpersoon:
N. Schrijen
proiectleider



Gerba B.V.
Hoge Ham 123
Postbus 6
5100 AA Dongen
Tel. (0162) 31 30 00
Fax (0162) 321,7 06.
Contactpersoon:
J.P.M. Pertijs
hoofd Verkoop Binnendienst
Vestiging:
- Emmen

Paganelsraat 12
Postbus 2065
7801 CB Emmen
Tel. (0591) 65 90 70
Fax (0591) 6s 90 71
Contactpersoon:
G. Cramer
directeur

Geurts Technisch Adviseurs BV
Verdistraat 87
Postbus 470
5340 AL Oss
Tel. (0412) 6249 80
Fax (0412) 62 66 03
Contactpersoon:
mw. ir. S.J.M. Geurts
directeur
ing. Th.J.M. Brienen
projectleider milieutechniek
Geurts Technisch Adviseurs BV
Broekhovenseweg 45
Postbus 387
5000 AJ ïlburg
Tel. (013) s363274
Fax (013) 535 30 31
Gezond & Wel Fysieke belasting in arbeids-
situaties
Past, Hootsmansstraat 1

6644 CC Ewiik
Te,l. (0487) 5217 96
Fax (0487) 52 L9 V0
Contactpersoon:
mw. A.M.G. Pijpers
fysiek-ergonoom/bedrij fsfysiotherapeut
Gezondheidsleer LUW
zie: Leerstoelgroep Gezondheidsleer: Mi-
lieu, Arbeid & Gezondheid
Gezondheidsraad GR
Parnassusplein 5

Postbus 1605
2500 BB Den Haag
Tel. (070)3407520
Fax (070) 340 75 23
contactpersoon:
mw. dr. A.S.A.M. van der Burght
wetenschappeliik secretaris
Tel. (070) 340 67 79/70 17
dr. §í.F. Passchier
plv. algemeen secretaris
Tel. (070) 340 62 62
GGZ Nederlaud
Auualiënlaan 14b
Postbus 8400
3503 RK Utrecht
Tel. (030) 287 33 33
Fax (030) 289 48 70
CoÍftactpersoon:
mw. E. Streppel
beleidsmedewerker
Gils & Co. C.V., Lasbenodigdheden Van
Konijnenberg 49
4825 BC Breda
Tel. (076) 571 08 88
Fax (076) 571.0274
Contactpersoon:
P. Rosenberg
verkoopleider
GIMD Psychosociale begeleiding in bedrii-
ven en gezondheidszorg
Celiusweg 6b
Postbus 790
8901 BN Leeuwarden
Tel. (058) 215 35 65
Fax (058) 215 01 85
Girsberger GmtrH
Hogehilweg 4
1101 CC Amsterdam Zuidoost
Tel. (020) 696 81,97
Fax (020) 691 87 31,

Contactpersoon;
mw. A. Butter
GIS Adam
zie: GTI Industriele Service Amsterdam B.V.
GKB Consultancy BV
Ringbaan Noord 81
Postbus 4097
5004 JB Tilburg
Tel. (013) s44 14 44
Fax (013) 544 67 05
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Contactpersoon:
P. Gerlach
algemeen direeteur
GMC-Instruments Nederland B.V
Daggeldersweg 18
Postbus 323
3440 AH §Toerden
Tel. (0348) 4211 s5
Fax (0348) 42 55 28
Contactpersoon:
J.I.M. Bakker
directeur
GON
zie: Gehandicapten Organisatie Nederland
Goossens' Consultants GCO
Prins Mauritslaan 42
2582 LS Den Haag
Tel. (070) 3s220lt
Fax (070) 350 02 81
Contactpersoon:
mw: A.M.G. van Balen
manager
GR
zie: Gezoirdheidsraad
Grahl Nederland B.V.
Basicweg 19
Postbus 1315
3800 BH Amersfoort
Tel. (033) 4s6 09 10
Fax (033) 456'1.127
Contactpersoon:
mw. M. Stam
pr Íuncdonaris
Graytec
Utrechtseweg 97
Postbus 1235
3800 BE Amersfoort
Tel. (033) 463 09 86
Fax (033) 465 14 69
Greenway Communications
Soppestraat 12
6176 AM Spaubeek
Tel, (046) 443 50 58
Fax (046) 44i 55 48
Contactpersoon:
drs. J.G.W'.M. Cerits
directeur
Groeneveld-Intersafe B.V.
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus ,86

3300 AB Dordrecht
Tel. (078) 618 14 00
Fax (078) 6524605
Contactpersoon:
mw. L. Brackel-Kemps
marketing manager
Tel. (078) 652467r
Gï Industriele Service Amsterdam B.V.
GIS ltldam
Papaverweg 46
Postbus 34
1000 AA Amsterdam
Tel. (020) 634 10 s4
Contactpersoon:
A.F. Schrandt
J. de Koning
Guldenberg Opleidingen
Guldenberg 12
Postbus 53
5268 ZH Helvoirt
Tel. (0411) 642424
Fax (0411) 6429 77
Contactpersoon:
V. van Heck
§enior trainer/adviseur
M. van Bussel
trainerladviseur
Gullimex B.V.
Oostermaat 9
Postbus I 14
7620 AC Borne
Tel. (074) 267 03 02
Fax (074)267 0237
Contactpersoon:
IW.L. Geul
directeur
Gunters en Meuser B.V.
Egelantiersgra chr 2-6
Postbus 19514
1000 CM Amsterdam
Tel. (020) 6221.6 66
Fax (020) 624 54 44
Conmctpersoon:
R, Poelwijker
afdelingshoofd
Tel. (020) 62214 05
H.C. Gerritsen
pr maflager
Tel. (020) 622141.9



H

H.A. Van der Hoeff B.V. (Eerste
Nederlandse mechanische ladderfabriek)
VijverhofsuaaÍ 20-32
Postbus 31
3000 AA Rotterdam
Tel. (010) 46s 4729
Fax (010) 465 95 52
Contactpersoonl
mw. V, Riemens
directeur
Tel. (010) 466 82 3t
Haagen Fire Training Products Haagen ftp
Industrieweg 5
5111 ND Baarle-Nassau
Tel. (013) 507 68 00
Fax (013) 507 68 08
Contactpersoon:
A. van der Schoof
§eneral sales manager
Tel. (013) s07 627A
M. Schoormans
sales engineer
Tel. (013) s07 62a6
Haagh ProtecÍion B.V. HP
Parallelweg 38
Postbus 63
5120 AB Rijen
Tel. (0161) 22 6s s9
Fax (0161)224973
Contactpersoon:
A.V.M. Haagh
P. van Laerhoven
Haagse Hogeschool, sector P8{A
Johanna Westerdijkplein 75
Postbus 19320
2500 CH Den Haag
Tel. (070) 44s 83 96
Fax (070) 445 83 05
Contaeqrersoon:
mw. F. Hup
coördinator
H. van Leening
manager opleiding
Tel. (070) 44s 83 67
I{alton B.V.
Utrechthaven 9a
3433 PN Nieuwegein
Tel. (030) 60070 60

Fax (030) 604V0 61

Contactpersoon:
R.G.C. Bosboom
sales manager
C.H.M. van Overdam
technisch adviseur
HAN
zie: Hogeschool van Amhem en Nijmegen
Handelmaatschappii Hotex B.V.
Pansierstraat 17-19
2584 EG Den Haag
Tel. (070) 354 67 02
Fax (070) 35t22 55
Contactpersoon:
A.P.J. Strookman
directeur
P. van Steenselen
manager
Harnvel
Diamantstraat 26
Postbus 424
7550 AK HengeLo
Tel. (074) 243 ls 31.
Fax (074) 243 84 45
eontactpersoon:
A.H. Pieters
hoofd Binnendienst
Harley Systems International B,V. HSI
Hakgriend 34
3371 KA Hardinxveld-Giessendam
Tel. (0184) 67 st s1
Fax (0184) 67 51.52
Contactpersoon:
J.T.L. van Hooft
directeur
Tel. (0184) 67 57 56
HASKONING Ingenieurs- en Architecten
Bureau
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nilmqgen
Tel. (024) 328 4284
Fax (024) 323 93 46
Contactper§oóJI:
ntw.ir. A.t.M, Rutten
senior adviÈur arbeidsomstandigheden en
milieu
Tel. (010) 258 07 48
ing. D.J, van Hoof
hoofd Adviesgroep MilieuÍnànagement
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Tel. (024) 328 45 43
Havas Adviesburo voor Veiligheid en
Arbeidsomstandigheden
Zuidlaarderweg 13
9756 CE Glimmen
Tel. (050) 406 37 52
Fax (050) 4A6 37 61,

Contactpersoon:
H. van der Ster
veiligheidskundige
R. Bakker
veiligheidskundige
Tel. (0313) 4v 3v 79
Havena B.V.
Bedrijvenweg 20 d
2351 BC Leiderdorp
Postbus 150
2400 AD Alphen a/d Riin
Tcl. (071) s89 34 10
Fax (071) s89 6829
Contactpersoon:
R" Boom
account manager
Havep Industrieel
Bergstraat 50
Postbus 144
5050 AC Goirle
Tel. (013) 531 32 s6
Fax (013) 5313291
Contactperseenl
N.A. Franken
verkoopleider
Havoo Lawaaibestrij ding B.V,
Brouwer I
Postbus 133
5520 AC Eersel
Tel. (04971 51 58 09
Fax 10497) 51 65 53
Conlactpersoon:
R. Keizer
algemeen directeut
HBA
zie: ÉIoofdbedrijfschap Ambachten
HCI Cryogenics B.V.
Koningskampen 11
Postbus 121
5320 AC Hedel
Tel. (073) 599 67 67
Fax Q73) 599 6132
Contactpersoon:

C.A.M. Kruiit
directeur
P.A. Kruijt
directeur
Ifi
zie: Hogeschool Enschede
Heide, Van der
zie: Van der Heide B.V.
Heigo Nederland B.V
Industrieweg Oost 28
Postbus 69
6660 AB Elst
Tel. (0481) 36 47 t't
Fax (0481) 36 41.00
Contactpersoon:
A. Uiittewaal
medewerker Verkoop Binnendienst
Tel. (0a81) i6 41 22
R. Gasseling
medewerker Verkoop Binnendienst
Tel. (0481) 36 4t 33
HelroEmmon B.V.
Columbusstraat 2
?ostbus 2250
7801 CG Emmen
Tel. (0s91) 66 94 40
Fax (0591) 63 L7 4&
Contactpersoon:
R. Kroeze
bedrijfsleider
Heling §c Partners B.V.
Aar 1

Postbus 533
9400 AM Assen
Tel. (0592) 39 46 46
Fax (0592) 39 46 40
Het Oranie Kruis
zie Koninklijke Nationale Bond voor het
Reddingwezen en Eer$e Hulp bij Ongeluk-
ken 'Het Oranie Kruis"
Hevea B.V.
Kanaalstaat Oostzijde 21
Pastbus 1

8100 AA Raalte
Tel. (0572) 34 15 00
Fax (A5721 36 22 06
Cont4cgpqrgogtr:
R.F. Zewald
High Five Health Promotion B.V.
Vaalkade 2



Postbus 299
5300 AG Zaltbommel
Tel. (0418) 51 6s 55
Fax (0418) 51.27 63
Contactpe$oon:
C.J. der'Weduwe
directeur
N. Overvelde.
sales manager
Hiltex Technische Weefsels B.V.
Dorpsstraat 34
Postbus 57
1566 ZH Assendelft
Tel. (075) 687 l0 90
Fax (075) 687 7t 32
Contactpersoon:
PJ. Hildering
directeur
Hilra Barneveld B.V.
Compagnieweg 16
3771 NH Barneveld
Tel. (0342) 40 4t 60
Fax (03421 40 41 69
Contactpersoon:
G. v.d. Dolder
hoofd Verkoop Binnendienst
J.H. van Jeperen
verkoper Binnendienst
HIM Nederland
riíiikermeerweg 12
Postbus 1

1950 AA Velsen-noord
Tel. (0251) 27 63 00
Fax (0251) 22 50 31
Contactper§oon:
FJ. Harmsen
afdelingshoofd
Hitma b.v.
Anton Philipsweg 1

Postbus 175
1420 AD Uithoorn
Tel. (0297]t s1, 461.4
Fax (02971 5t 47 77
Contactpersoon:
C, Veen
HfV Yereniging Nederland [fVN
lste Helmersstraat 17
Postbus 15847
1001 NH Amsterdam
Tel. (020) 676016a

Fax (020) 6161200
Contactpersoon:
F. van der Meer
beleidsmedewerker
R. Brands
beleidsmedewerker
Hoeff, Ladderíabr. H.A.
zie: H.A. van der Hoeff B.V.
Hof.ftnann 8.V., F.

Gildenweg 25-35
Postbus 1050
3330 CB Zwijndrecht
Tel. (078) 610 23 88
Fax (078) 610 32 55
Contactpersoon:
mw. C. van Miltenburg
adm. medewerkster
Hogeschool Brabant-Faculteit Techniek &
Natuur
Lovensdijkstraar 611 63
Postbus 90116
4800 RÀ Breda
Tel. (076) 525 05 00
Fax (076) 525 05 04
Contactpersoon:
P- Haex
managef contractactiviteiten
Tel, (076\ 525 ot 91
C. van Schendel
coördinator
Tel. (076) 501.4Q 21
Hggeschool De Horst
Horstlaan 2
Postbus 121
397A AC Driebergen
Tel. (0343) 53 65 36
Fax (0343) 53 65 00
Contactpersoon:
Informatiebalie:
Tel. (0343) 53 65 37
Hogeschool Enschede EIE
Kortenaerstraat 4
Postbus 70000
7500 KB Enschede
Tel. (053) 487 15 25
Fax (053) 4320373
Contactpersoonr
L.E.R. van der Stelt
opleidingscoördinator bedrijfsfysiotherapie
Tel. (0s3) 487 15 26
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Hogeschool Enschede, bureau Twentse
Aanpak bedriifsfysioth et apie 2 Duizend
TAb 2 Duizend
Kortenaerstraat 4
Postbus 70000
7500 KB Enschede
Tel. (053) 487 15 25
Fax (053) 4320373
Contaetpersoon:
H.J. Bieleman
adviseur Arbeidsomstandigheden
Hogeschool IJselland HSIJ
Handelskade 75
Postbus 333
740A AH Deventer
Tel. (0570) 66 36 63
Fax (0570) 66 35 54
Contactpersoon:
J. van der Velden
hoofd externe projecten
Tel. (0570) 66 31 80
mw. I. Bulsink
arbocoördinator
Tel. (0570) 66 3s 62
Hogeschool van Amsterdam Expertise-
centrum Sport en Gezondheid ESG
Willinklaan 5
1067 SL Amsterdam
Tel. (020) 599 58 AY58 77
Fax (020) 61,4 6s 91.

Contactpersoon:
drs. G.B. de Vries
!í. de Valk
projectcoördinator
Hogeschool van Arnhem en Niimegen
HAN
Laan van Scheut 10
Postbus 9029
6500 JK Nijmegen
Tel. (024) 352 85 83
Fax (024) 355 98 66
Contactpersoon:
mw. H. Ravenstein
Tel. (024) 352 85 83
R.C.L. Berk
opleider/coördinator
Tel. (024) 355 87 77
Hoofdbedrijfschap Ambachten FIBA
Nieuwe Havenstraat 2
Postbus 940

2270 AxVoorburg
Tel. (070) 337 rt 1.1.

Fax (070) 386 34 39
Contactpersoon:
E.J. Lantinga
kam-specialist
Hoogland 6e Massee B.V.
Vieldrechtseweg 24
Postbus 114
3300 AC Dordrecht
Tel. (078) 618 33 55
Fax (078) 678 16 16
Contactpersoon:
L. Hokke
directeur
Hoornweg G.A. b.v.
Midwouderdorpsstraat 34-37
1.679 GC Midwoud
Tel. (0229) 20 11 00
Fax Q229)20114A
Contactpersoon:
C.C. Hoornweg
algemeen directeur
R.F. Meijntles
technische dienst
Horecabond FNV
Louis Armstrongweg 100
1311 RL Almere
Tel. (036) 535 85 00
Fax (036) 536 33 97
Contactpersoon:
B.E Francooy
vice-voorzitter
mw. M.M. Verkerk
voorlichter
Tel. (036) 535 85 06
Hotex
zie: Handelmaatschappil Hotex B.V,
Hout- en Bouwbond CNV
Oude Haven 1

3984 KT Odiik
Tel. (030) 659 77 t7
Fax (030) 657 11 01.
Contactpersoon:
mw. drs. H. Dekker
beleidsmedewerker
Houweling Veiligheid B.V. HV
ZwanenpadlT
7395 MK Teuge
Tel. (055) 323 14 9t



Fax (055) 323 21,92
Contactpersoon:
A.R. Pruijt
direcrcur
Hovo bv
Pieterbergweg 35
Postbus 16
943A AA'tWesterbork
Tel. (0593) 33 1.4 67
Fax (0593) 33 18 01
Contactpersoon:
C. Hoogenbosch
HP
zie: Haagh Protection B.V.
HPI Consultancy
Paterswoldseweg 572
Postbus 495
9700 AL Groningen
Tel. (050) s26 89 20
Fax (050) 526 07 tB
Contactpersoon:
mw. drs. E. Verkerk
register ergonoom/organisatie adviseur
HSI
zie: Harley. Systems International B.V.
HSI
zie: Hogeschool IJselland
Hugo Sinzheimer Instituut HSI
Rokin 84
1012 KX Amsterdam
Tel. (020) 525 3s 60
Fax (020) szs 36 48
Contactpersoon:
dr. R. Knegt
adiunct directeur
Tel. (020) s25 39 6s
mw drs. M. Schaapman
onderzoeker
Tel. (020) 525 36 36
Human Resource Center
Koestraat 10
Postbus 1062
8001 BB Zwolle
Tel. (038) 425 40 33
Fax (038) 4221289
Contactpersoen:
drs. M.L.S. Joosten
bureau manager
Vestiging:
- Leeuwarden

Keetwaltie 1

Postbus 66
8900 AB Leeuwarden
Tel. (05B) 276 13 28
Fax (058) 273 78 25

HV
zie: Houweling Veiligheid B.V.
Hl,/N
zie: HIV Vereniging Nederland
Hiitter Veiligheid B.V.
Kruisweg 763
2132 NG Hoofddorp
Tel. (020) 6s3 34 00
Fax (020) 653 34 t3
Contactpersoon:
P. van Valkenhoef
directeur

I

I.S.P.
zie: International Security Partners B.V.
ICET
zie: Interirational Centre for Emergency
Techniques B.V.
IEPA
zie: Institirut voor Ergonomische Preventie
en Arbeidsreïntegratie
ITR
zie: Institute voor International Research
IMAG-DLO
zie: DlO-Instituut voor Milieu- en Agri-
techniek
Image Care (onderdeel van de Internatio'
nale Berendsen groep)
Chroomstraat 14-16
2718 RR Zoetermeer
Te1. (079) 361,24 41
Fax (079) 362L9 34
Contactpersoon:
mw. J. van de Stoep
productmanager Bj örn Klàder
Imbema Analytics B.V.
Nilverheidsweg 5-7
Postbus 160
2000 AD Haarlem
Tel. (023) 51.7 24 0A
Fax (023) 531 80 40
Contactpersoon:
P. Geurds
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hoofd binnendienst/verkoop
Tel. (023) 517 24 08
IMD

Zie ookblz.74

Spoorhaag 134c
Postbus 373
3990 GD Houten
Tel. (030) 635 1.2 60
Fax (030) 635 73 79
Contactpersoon:
F. de Kruif
trainer/adviseur arbo
P. van Dinther
trainer/adviseur arbo
I}|ÍGZ
zie: Instituut Maatschappelilke Gezond-
heidszorg
IndusTox Consult
Toernooiveld 100
Postbus 31070
6503 CB Nijmegen
Tel. (0241 3sz 88 42
Fax (024) 354 0090
C.ontactpersoonl
dr. ir. F.J. Jongeneelen
directeur
dr. J. van R.ooij
adviseur arbeidstoxicologie
Ing. buro AV-Consulting B.V.
Benedenberg 100,{
2861Lt{ Bergamhacht
Postbus 705
2800 AS Gouda
Tel. (0182) 3s 231,1.
Fax (0182) 3s 47 1.1,

CoriÍagtpersoon:
A. Vreeswijk
directeur
Ing. fVM
zie: Ingenieursbureau IVM B.V.

Ingenieursbureau'Oranjewoutl' b.v.
Koningin I(ilhelminaweg 1

Postbus 24
8440 AA Heerenveen
Tel. (0513) 63 45 67
Fax (0513) 63 33 53
Contactperso..on:
H.E. Zonderland
afdelingshoofd
P. Norbruis
specialist Geluid en Trillingen
Vesdgingen:

- Almere
Wisselweg 1
Postbus 10044
1301 AA Almere
Tel. (036) 539 64 11
Fax (036) 533 81 89
Contactpersoon:
mw. E. de Kruijk
afdelingshoofd
Tel. (036) s39 64 52
P.A.G. Conijn

- Capelle a/d IJssel
Rivium Quadrant 1

Postbus 8590
3009 AN Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 447 77 44
Fax (010) 447 77 47
Contactperrioon:
C.L.M. de Bert
afdelingshoofd
Tel. (010) 447 77 26

- DevenEr
Keulenstraat 3
Postbus 321
7400 AH Deventer
Tel. (0570) 67 94 44
Fax (0570) 637227
Contactpersoon:
L. Lageweg
afdelingshoofd

- Oosterhout nb
Beneluxweg 7
Postbus.40
4900 AA Oosterhout nb
Tel. l0tS2) 48 70 00
Fax (0162) 45 'll4l
Contactpersoorl:
P.J. Schellekens
afdelingshoofd



Ingenieursbureau IVM B.V
Monierweg 4
Postbus 235
7740 AE Coevorden
Tel. (052a) sZ 44 42
Fax (0524) 51 66 30
contactpersoonl
A.A. Huizinga
hoofd advisering
ing. H. Veenvliet
manager
Instant Holland
KlompenmakersÍÍa^t 26
3194 DE Hoogvliet Rotterdam
Tel. (010) 29s sa sa
Fax (010)295 50 51
Contactpersoon:
E, !íesterhout
R. Groeneveld
Institute of Social Engineering ISE
Onder de Bos 114
8077 TD Hulshorst
Tel. (03a1)45 30 88
Fax (0341) 4s 3s 42
Contàctpersoon:
ir. I.C. Dolhuijsen
directeur/trainer
Institute voor International Research IIR
Strawinskylaan 157
lO77 XX Amsterdam
Tel. (020) 305 50 50
Fax (020) 305 50 60
Contactpersoon:
J.J. Bilsen
general manager
Instiruut Dartheide Centrum voor integrale
stresspreventie en -behandeling
Rijksstraatweg 321
3956 CP Leersum
Tel. (0343) 4s 13 49
Fax (0343) 45 69 23
Contactpérsoon:
P.MJ. Habets
directeur
dfs. A. Lokhorst
manager
Instituut Maatschappeliike
Gezondheidszorg IMGZ
Dr. Molewaterplein 50
Postbus 1738

3000 DR Rotterdam
Tel. (010) 40877 74
Fax (010) 436 68 3l
Contactpersoon:
dr. ir. A. Burdorf
Instituut Toegepaste Voorlichtingskunde
ITV
Hollandseweg 1

Postbus 209
6700 AE Wageningen.
Tel. (0317) 48 38 08
Fax (0317) 48 54 10
Contactpersoon:
mw. C. van Diik
bureau manager
Instituut voor Ergonomische Preventie en
Arbeidsrerntegratie IEPA

Jean Monnetstraat 3
1963 KP Heemskerk
Tel. (0251) 24 n 5A
Fax (0251) 2j4235
Contactpersoon:
R. Tolhuijsen
directeur
Instituut voor Maatschappijwetenschappen
SISWO
Plantage Muidergracht 4
1018 TV Amsterdam
Tel. (020) s27 06 00
Fax (020) 622 94 30
Contactpersoon:
drs. N.A. van den Heuvel
wetenschappeliik coördinator
Tel. (020) s27 0622
Instituut voor Psychotrauma IvP
Justus van Effenstraat 52
Postbus 19071
3501 DB Utrecht
Tel. (030) 231 58 40
Fax (030) 231 6479
Contactpelsoon:
E. Muller
manager hulpverlening
C. Mittendorff
directeut
lnstitu:uÍ voor Veiligheid & Milieu B.V.
IVMb.v.
Monierweg 4
Postbus 235
7740 AE Coevorden
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Tel- (0524) sl 24 09
Fax (0524) 51 66 30
Contactpersoon:
M. Veenvliet jr.
maflager
A. Johannes
hoofd Opleidingen
lntec lndustriële Geluidbeheersing B.V.
Ampèrestraat 18
2952 AAAlblasserdam
Tel. (078) 691,7677
Fax (078) 691,7s7s
Contactpersoon:
mw. M. Verschoor
comm. medewerkster
Vestiging:

- Roden
Produktieweg 4
Postbus 50
9300 AB Roden
Tel. (050) s07 2s 2s
Fax (050) 507 29 59
Contactpersoon:
J.A.H. de Brie
directeur

Intechno technisch beheer B.V.
Plesmanstaat 56
Postbus 445
3900 AK Veenendaal
Tel. (0318) s2 ss 22
Fax (0318) s7s7 93
Contactpersoon:
L.E. Vermeulen
G.C. Bogaard
Integraal Consult B.V.
Guldenberg 12
Postbus 53
5268 ZH Helvoirt
Tel. (0411) 642424
Fax (0411) 64291.7
Contactpersoon:
J.B. de Jonge
directeur
drs. G.§(FJ. van Rijsingen
sector manager
Intermezzo Medische Keuringen en Arbo-
dienst
Legmeerplein 1-3
Postbus 70198
1007 KD Amsterdam

Tel. (020) 677 412r
Fax (020) 61,7 4138
Contactpersoon:
mw: M.J. Erkamp, arts
directeur
International Centre for Emergency
Techniques B.V. ICET
Zalmweg30
Postbus 430
4940 AK Raamsdonksveer
Tel. (0162) 51 70 80
Fax (0762) 51- 65 60
Contactpersoon:
mw. M,E. de Graaf
mw. A.A.P, van Hout
personeelsfunctionaris
International Security Partners B.V. LS.P.
Talingweg 98
Postbus 597
820Q AN Lelysrad
TeI. (0320) 28 4:147
Fax (0320) 28 4t 49
Coítactp.ersoon:
C.Zwaart
directeur
mw. J. van Gent
commercieel-administratief
Tel. (0320) 28 46 47
IRS
zie: J.A. Cohen Instituut
ISE
zie: Institute of Social Engineering
Isolectra bv
Dovenetelstraat 25
Postbus 37100
3005 LC Rotterdam
Tel. (010) 285 52 85
Fax (010) 285 54 00
Contactpersoon:
A.P. van Bellen
marketing manager
Tel. (010) 28s 51 30

J. Cox
adjunct directeur
Tel. (010) 285 51 08
ITM Interma
De Run 4340
5503 LN Veldhoven
Tel. (040) 2s4 7A 90
Fax (040) 230 16 66



ITV
zie: Instituut Toegepaste Voorlichtingskun-
de
IVM b.v.
zie: Institirut voor Veiligheid & Milieu B.V
IvP
zie: Instituut voor Psychotrauma

J

J.A. Cohen Instituut IRS
Vassenaarseweg 62
Postbus 2085
2301 CB Leiden
Tel. (071) 527 65 40
Fax (071) 527 63 99
Contactpersoon:
drs. S. van Dullemen
hoofd cursusbureau
Tel. (071) 527 65 23

J.A.B.
zie: Juridisch Adviesbureau BAVA c.s.

J.L.G. Doornbusch, advies- en opleidings-
buro voor ARBO en
ziekteverzuimpreventie
Veldheimerlaan 49
1402LB Bussum
Tel. (035) 691.94 68 of 06 ss 74 67 68
Fax (035) 69'1.94 68
Contactpersoon:
J.L.G. Doornbusch
adviseur/opleider
J.P. Vink & Zonen B.V.
Vennestraat 1 1 b
Postbus 28
2160 AA Lisse
Tel. (0252) 46 13 00
Fax (0252147 77 53
Contactpersoon:
P. Rohling
l02s2l46 A A3
rnw. S. Boekkooi
Tel. (0252) 461.4 01,

Jager Dispotech B.V.
§lestlandgracht 147
Postbus 9116
1006 AC Amsterdam
Tel. (020) 675 st 96
Fax (020) 6"14 27 46
Contactpersoonl

B. de \trfaal

directeur
Jalema B.V.
Dr. Poelssraat 11
Postbus 4802
5953 2L Reuver
Tel. (077) 474 18 7s
Fax (0771 474 58 14
Contactpersoon:
L. van Rhee
verkoopleider
Jansen Raadgevend lngenieursbureau
Lombardpassage 74-16.
Postbus 5047
5201 GA Den Bosch
Tel. (073) 673 31 47
Fax (073) 612 48 1,2

contactpersoon:
ir. P.A.T.M. Jansen
adviseur
ing. V. de Graaf
adviseur

Juridisch Adviesbureau BAWA c.s. J.A.B.
Geukerdijk 33
7487 BX Haaksbergen
Tel. (053) s72 34 s7
Fax (053) s72 34 57
Contactpersoon:
F.r0íJ. Waanders
directeur

K

K6(P
zie: Kortenhoeven 6a Partners Raadgevende
Ingenieuts b.v.
Kalsbeek Binnenmilieu
Zadelmakerstraat 12
9403 VE Assen
Tel. (0592) 37 90 5s
Fax (0592) 37 48 68
Contactpersoon:
A. Kempen
bedriifoleider
Kamp,'W. v.d,
zie: \Pl van de Kamp - Voorschoten B.V.
Kamphuys 6c Oosterbaan B.V.
Walmolenstraat 13-15
1,333 BZ Almere-Buiten
Postbus 30025
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1303 AA Almere
Tel. (036) s37 27 71,
Fax (036) 537 25 35
Contactpersoon:
F.C.M. Oosterbaan
directeur
Kangoeroe, opleiding en advies
Frambozenweg l35
2321 KA Leiden
Tel. (071) 573 06 3s
Fax (071) 5730636
Contactpersoon:
E.V. Boom
opleider/adviseur
E. Goedhart
opleider/adviseur
Kanters BHV bedrijfshulpverlening b.v.
Groenedijk 72
Postbus 8147
3301 CC Dordrecht
Tel. (078) 63s 09 90
Fax (078) 635 0425
Contactpersoon:
mw. A.J. Kanters
coördinator
Kareher B.V
DeDieze22
5684 PT Best
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel. (0499) 37 54 4s
Fax (0499) 39 34 74
Contactpersoon:
H. Zalkowski
verkoopleider
Tel. (+ 32 33]r 40 A7 54
R. Akkerman
verkoopleider
Tel. (+ 32 33) 40 07 46
Kath. Universiteit Niimegen, Vakgroep
Huisarts-, Sociale- en Verpleeghuisgenees-
kunde (229), afd. Arbeids- en Bedrijfsge-
neeskunde KLIN/229 HSV/ABG
Geest Grooteplein 21
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel. (024) 361. 32 3s
Fax (024) 361 95 6t
ContactpeÍsoon:
mw. A. de Graaf

KCS
zie: KPMG Coseco Software
KDI
zie: Stióting Kwaliteitsdieqst KDI
KEMA Arbodienst B.V.
Utrechtseweg 310
Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Tel. (026) 3s63A 44
Fax (026) 351 95 85
C.ontactpersoon:
ing. M.H. Luikinga
directeut
Tel. (026) 356 30 40
B.G.H. Goessens
bedrijfgarts
Tel. (026) 3s6 27 77
Kema Registered Quality B.V. KRQ
Utrechtseweg 310
Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Tel. (026) 356 34 98
Fax (026) 357 49 22
Kennis Management 6a Milieu Consultancy
KMM
Hoolstraat 23'
6367 GA Voerendaal
Postbus 3022
6401 DM Heerlen
Tel. (04s) s62 0L 62
Fax (045) 575 4029
Contactpersoon:
drir. E.\tr Homminga
consultant
J.M.G. Bakr
proiect manager
Kerckebosch
zie: Uitgeverii/Studiecentrum Kerckebosch
b.v.
KGCA
Achter Oostein de 9 -1,1,

1017 XP Amsterdam
Tel. (020) 620 06 96
Fax (020) 620 00 36
Contactpersoon:
W. Drenth
cursusleider/adviseur
H. Stoel
cursusleider/adviseur welzijn



KI
zie: Koenders Instruments B.V.
Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau
Spilksedijk 8

Postbus 218
420A AE Gorinchem
Tel. (0183) 63 74 84
Fax (0183)630276
Contactpersoon:
dr.ir. J.A. Stoop
mede-eigenaar
§7.M.J. Mol
mede-eigenaar
Kinnarps Proiectinrichting B.V.
de Corridor 7
3621 ZA Breukelen ut
Tel. (0346) 25 80 00
Fax (02461 25 80 01
Contactpersoon:
R. Vergeer
Sales account manager
Tel. (0346) 25 80 00
mw. M. Lindeman
Manager back office
Tel. (0346) 25 80 00
Kiwa Certificatie & Keuringen N.V.
Sir. §Tinston Churchilllaan 73
Postbus 70
2280 AB Rijswijk zh
Tel. (070) 4t4 4s 20
Fax (070) 414 4427
Contactpersoon:
J.M. Touwslager
Tel. (070) 41.4 46 07
ir. B.W. de Vries
certificatie deskundige Arbo
Tel. (070) 41,4 4s 77
KL VTI.ALO
zie: Fontijs Hogescholen, Centrum voor
Sport & Bewegingseducatie
KLM Arbo Services B.V.
Stationsplein, Noord-Oqst, Gebouw 133
Postbus 7700
1, 1,17 ZL Schiphol-Oost
Tel- (020) 649 s1.87
Fax (020) 649 76 7s
Contactpersoon:
drs. P.J. Paymans

J.R.L. Huizinga
business manager

Tel. (020) 649 39 26
Vestigingen:

- Den Haag
Hofweg 9
Postbus 249
2501 CE Den Haag
Tel. (070) 356 6s 00
Fax (070) 356 66 22
Contactper§oon:
J. Kaftman

- Hilversum
Noorderweg 68
1,221 AB Hilversum
Tel. (035) 6&8 03 00
Fax (035) 64222 55
Contactpergoon:
J.M. Timme.rmans,

Kluwer Opleidingen KLO
Staverenstraat 32015
Postbus 23
7400 GA Deventer
Tel. (0570) 6471 90
Fax (0570) 63 69 4l
Contactpersoon:
mw. S. Bunerbrod
algemeen secretariaat
KMM
zie Kennis Management & Milieu Consul-
tancy
KNB
zie: Koninklijk Verbond van Nederlandse
Baksteenfàbrikanten
KNCV
zie: Koninklijke Nededandse Chemische
Vereniging
Kobra Fire Equipment b.v.
Moolhoek 14
Postbus 601
3235 ZJ Rockanie
Tel. (0181) 40 88 88
Fax (0181) 40 88 89
Contactpersoon:
L. Bakkers
directeur
Koehein, Techn. Bureau
zie: Technisch Bureau Koehein
Koenders Instnrments B.V. KI
Randstad 21-43
Postbus 1189
1300 BD Almere-Stad
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Tel. (036) 548 01 01
Fax (036) 548 01 02
Contactpersoon:
J. Koenders
Tel. (036) s480t 16
S. van Vliet
Tel. (036) 548 01 11
Koninkliik Verbond van Nederlandse
Baksteenfabrikanten KNB
Hoofdstraat 8
Postbus 51
6994 ZH De Steeg
Tel. (Q26) 49s 91 r0
Fax (026) 495 7077
Contactpersoon:
H.\trJ. Kedde
algemeen secretaris
Koninkliike Ahrend N.V.
Laarderhoogtweg 12
Postbus 12390
L100 AJ Amsterdam
Tel. (020) 430 92 Ao
Fax (020)430920t
Contactpersoon:
mw. P. Polman
ergonomisch adviseur
Tel. (020) 430 92 s3
Koninklijke Nationale. Bond voor het
Reddingwezen en Eerste Hulp bii
Ongelukken'Het Oranje Kruis'
Scheveningserveg 44
2517 KV Den Haag
Tel. (070) 338 32 32
Fax (070) 358 41 s1
Contactpersoon:
A.N. de Voogd
Tel. (070) 338 32 33
Koninkliike Nederlandse Chemische
Vereniging KNCV
Burnierstraat 1

2596HV Den Haag
Tel. (070) 346 94 06
Fax (070) 36t 51 97
Contactpersoon:
ir. E.J. de Rijck van der Gracht
§ecretaris
Koninklijke Nederlandse Verenigin g EHBO
Kapelweg 34
395L AD Maarn
Tel. (03,13) 44 30 04

Fax (0343) 4435 47
Contactpersoon:
J.Th. Noordanus
directeur
mw. J.J.H. Kuipers-Mulders
Koninklifke PBNA b.v.
IJssellaan 82
Postbus 9053
6800 GS Arnhem
Tel. (026) 384 33 33
Fax (026) 384 33 99
Contactpersoon: 

.

G. Gerressen
proi ectleider studiebi jeenkomsten
Tel. (026) 384 33 67
M. Botermans
Tel. (0-26) 384 33 20
Koninkliike Vereniging MKB-Nederland
Brassersplein L

Postbus 5096
2600 GB Delft
Tel. (015) 279 t2 12
Fax (015) 21,9 1414
Contactpersoon:
mr. §7.MJ.M. van Mierlo
secretaris
Tel. (015) 2191224
G. Bel
hoofd training/advies
Tel. (015) 219 t3 94
Koninklijke Vermande
Platinasraat 33
Postbus 20
8200 AA Lelystad
Tel. (0320) 23 77 23
Fax (0320) 22 63 34
Contactpersoon:
R.P. Nelis
marketingcoördinator
Kortenhoeven & Partners Raadgevende
Ingenieurs b.v. K&P
Havenweg24a
Postbus 160
4130 ED Manen zh
Tel. (0347) 37 78 74
Fax Qj47) 37 U 6A
Contactpersoon:
M. Kortenhoeven
direkteur/akoestisch adviseur
R.C.M. v.d. Valk



directeur i akoestisch adviseur
KPMG Coseco Software KCS
Burgemeester Rijnderslaan 1 0'20
Postbus 74105
1070 BC Amsterdam
Tel. (020) 6s6 80 92
Fax (020) 656 88 00
Contactpersoon:
E.R. van Santen
directeur
Tel. (020) 656 80 87
Kramers Automatisering B.V.
Doesburgweg 7
Postbus 751
2800 AT Gouda
Tel. (0182) s6 23 o0
Fax (0182) 56 23 12
Contactpersoon:
J. van der Laan
business unit manager
Kramers Opleidingen en Adviezen
Herodotuslaan 6
9404 EV Assen
Tel. (0529) 33 027a
Fax (0529) 33 74 L3
Contactpersoon:
Dhr. E. Kramer

Z.

KRQ
zie: Kerhà Registered Quality B.V.
KSG Berenschot
Dukatenburg 90/21
3437 ABNieuwegein
Tel. (030) 604 01 00
Fax (030) 6036292
Contactpersoon:
drs. J.B-M. Bruijniock
Kuhl Ergonomie B.V.
Daelderweg 18
6361 HK Nuth
Tel. (045) 524 55 20

Fax (045) 524 34 4t
Contactpersoon:
j.R. Kuhl
algemeen directeur
L.N. Hermans
commercieel directeur
KTIN/229 HSV/ABG
zie: Kath. Universiteit Nijmegen, Vakgroep
Huisarts-, Sociale- en Verpleeghuisgenees-
kunde (229), afd. Arbeids- en Bedrijfsge-
neeskunde
Kusters Technische Handelsonderneming
B.V.
L.J. Costerstraat 4
Postbus 315
5900 AH Venlo
TeL. (0771 3s4 03 4r
Fax (0771 357 Q9 49
Contactpersoon:
H.A.M. Kusters
directeur
KVD Ergonomics
De Dompelaar 1c
3454X2 De Meern
Tel. (030) 666 68 79
Fax (030) 666 6s s6
Contactpersoon:
T. van Dijk
adviseur
A. Kleyn
adviseur
Kàrcher B.V.
DeDíeze22
5684 PT Best
TeL (0a99) 37 54 451(+32 33)40 08 02
Fax (0499) 39 34 141(+ 32 33) 40 08 03
Conmctpersoon:
'W. 

§Tagtmans
man. director
König + Neurath Kantoormeubelsystemen
Parellaan 36-40
Postbus 524
2130 AM Hoofddorp
Tel. (023) s69 85 69
Fax (023) 569 85 60

L

Labkoo
Einsteinstraat 3

,4,;.
/&%i\,/-! s' a-\
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Poqtbus 401
2180 AK Hillegom
Tel. (0252) s22200
Fax (0252) 52rc48
Contactpersoon:
K. van Grootveld
commercieel directeur
R. Maas
marketing directeur
Ladder- en steigerfabriek Cenrum B.V
Franklinstraat 4
Postbus 29
2690 AA 's-Gravenzande
Tel. (0t741 4t 37 2t
Fax (0174) 477628
Contactpersoon:
A.M. Peters
directeur
Lambert 6c Company B.V,
Calandstraat 94
Postbus 3058
3101 EB Schiedam
Tel. (010) 437 9233
Fax (010) 437 53 32
Contactpersoon:
L Joustra
office manager
Landeliik Instituut Sociale Verzekeringen
Lisv
Buitenveldertselaan 3
Postbus 74765
1070 BT Amsterdam
Tel. (020) s04 75 00
Fax (020) 504 75 55
Lastechniek NIL
zier Nederlands Instituut voor Lastechniek
LBP
zie: Lichweld Buis 6c Partners B.V.
Learn 6e Do.
Postbus 828
5600 AV Eindhoven
Tel. (040) 60 88 ss
Fax (040) 46 04 05
Contactpersoon:
mw B. Tulp
Lebou & Gimbrair B.V.
Voltaweg 3?
Postbus 225
3750 GE Bunschoten
Tel. (033) 298 8122

Fax (033) 298 80 24
Contactpersoon:
M. van Staalduinen
Leeghwater Knitwear
ZijtakVZ2S
Postbus 47
78i3 ZG Nieuw Amsterdam
TeI. (0591) 55 45 74
Fax (0591) 551793
Contactpersoon:
EJ. Slim
Leerstoelgroep Gezondheidsleerr Milieu,
Arbeid 6c Gezondheid Gezondheidsleer
LUW
Ritzemabosweg 32 A
Postbus 238
6700 AE'§íageningen
Tel. (A3171 48 26 84141 47
Fax (0317) 48 50 93
Contactpersoonl
dr.ir. H, Kromhout
universitair hoofddocent
mw. dr. ir M.E.G.I. Lumens
universitair docent
Tel. (0317) 48 44 03
Lemma
zie: Uitgeverii Lemma B.V.
Lens Arbo-vision
Oudkerkhof 15
Postbus 445
3500 AL Utrecht
Tel. (030) 2322t 00
Fax (030)2342135
Conractpersoon:
M.F. Fortuin
optometrist/oÍthoptist
Vestigingen:

- Arnhem
Steenstraat 2
Postbus 3014
6802 DA Arnhem
Tel. (026) 4427421
Fax (026) 351 45 58

- Deventer
Stromarkt 3
Postbus 6099
7401 lB Deventer
Tel. (0570) 61 37 37
Fax (0570) 64 20 80



Leuwico Nederland B.V.
Villem Fenengastraat 13
Postbus 75430
1070 AK Amsterdam
Te]. (020) 6e3 08 88
Fax (020) 693 08 46
C-ontactpersoon:
mw. S.J. de Bruyne
A.M. Hondeman
Lichtveld Buis 6c Partners B.V. LBP
Maliebaan 97
Postbus 156
3500 AD Utrecht
Tel. (030) 237 t3 77
Fax (030) 234 17 54
Liemco B.V.
Gildenstraat 25
Postbus 625
7000 AP Doetinchem
Tel. (0314) 33 34 38
Fax (0314) 36 04 61
Contactpersoon:
J. Hagen
Liftinstituut (Nederlands Instituut voor
Lifttechtriek)
Buikslotermeerplein 381
Postbus 36027
1020 MA Amsterdam
Tel. (020) 43s 06 06
Fax (020) 435 0626
contactpersoon:
dr. ir. P.E.T. Striekwold
manager operations
Tel. (020) 435 06 24
F.J. Buijs
plu directeur
Tel. (020) 43s 06 23
Linak B.V.
Nikkelstraat 35
4823 ÀE Breda
Tel. (076) 542 44 40
Contactpersoon::
mw. E. van't Geloof
Linden & Veldhuis Isolatie 8.V., Van der
George Stephensonweg 21

Postbus 232
3130 AE Vlaardingen
Tel. (010) 445 66 O0

Fax (010) 435 64 80
Contactpersoon:

Ch. van den Berg
Tel, (010) 44s 66 30
Vestigingen:

- Groningen
Duinkerkenstraat 9
Postbus 5086
9700 GB Groningen
Tel. (050) 318 53 18
Fax (050) 312 89 68

- Sas van Gent
Vierambachtenstraat 12
Postbus 1 12
4550 AC Sas van Gent
Tel. (0115) 452820
Fax (0115) 45 13 44

- Zaand,am
Sluispolderweg 32
Postbus 505
1500 EM Zaandam
Tel. (075) 6L7 43 51.

Fax (075) 617 19 58
tisv
zie Landelijk Instituut Sociale
Verzekeringen
Litde Jumbo Klimmaterieel -ladders-
trappen-steigers-
Edisonstraat 32
Postbus 236
6900 AE Zevertaar
Tel. (0316) s2 50 09
Fax (0316) 52 66 7'1

coÍtactpersoont
E.T. Bartels
manager
Loggers b.v.
Miilweg 83
Postbus 194
3300 AD Dordrecht
Tel. (078) 6tg 28 44
Fax (078) 618 06 50
Contactpersonn:
J.M.C. §Toudstra
commercieel manager
Loss Prevention Consultancy LPC
Loverensestraat 14
5266 AN Cromvoirt
Tel. (0411) 641.7 43
Fax (0411) 64 35 17
Contactpersoon:
R.H.F. de Jong
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consultant
drs. J,E. van Veen
consultant
Lucomex B.V.
Ambachtsweg 7
4854 MK Bavel
Postbus 4684
4803 ER Breda
Tel. (0161) 43 84 10
Fax (0161) 43 84 30
Contactpersoon:
Merkenhof
Tel. (0161) 43 84 10

M

M+P Raadgevende ingenieurs bv
Vissersraat 50
Postbus 344
1430 AH Aalsmeer
Tel. (0297) 32 06 sL
Fax (0297) 32 54 94
Contactpersoon:
ing. C.A. Nierop Azn.
adviseur
M.A.C.
zie: Multi Arbo Consultants B.V
M.D.P.C.
zie: Medisch Diagnostisch en Preventie Cen-
trum B.V.
M.M.H. Technische Agenturen
Paukenstraat 15
5402 HH Uden
Tel. (0413) 26 37 84
Fax (0413) 25 7235
Contactpersoon:
L.H.T. Malherbe
A.P.M. Malherbe
M.T.C.
zie: Maritiem TrainingsCentrum B.V.
Maastricht Information 8c Program
Services BV MIPS
Hertogsingel 83
Postbus 505
6200 AM Maastricht
Tel. (043) 3s0 07 4A
Fax (043) 350 07 48
Contactpersoon:
H. Jas
directeur

Maestro International
Prinses Margrietlaan 3
Postbus 111
8090 AC §íezep
Tel. (038) 37s 96 54
Fax (038) 37s 97 65
Contactpersoon:
R.L. Koele
Maiestic B.V.
Marconiweg 16
Postbus 1

322A AA Hellevoetsluis
Tel. (0181) 39 56 00
Fax (0181) 31 47 V7
Contactpersoon:
Dhr. H. Alting
Maritiem tainingsCentrum B.'V M.T.C.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte rt
Postbus 410
3220 AKHellevoetsluis
Tel. (0181) 3623 94
Fax (0181) 36 29 81
Contactpersoon:
R.W.B. Junggeburth
veiligheidskundige
A. Alakopsa
veiligheidskundige
Matcon B.V.
Insulindeweg 15
Postbus 84
1462ZH Middenbeemster
Tel. (A299) 68 44 68
Fax (0299) 68 43 74
Contactpersoon:
Dhr. D. Vreeling
Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
Postbus 81
2700 ABZaetermeer
TeI. (0791 344 63 00
Fax (079) 344 63 88
Contactpersoon:
E. Teeuwen
product manageÍ akoestiek
Tel. (079\ 344 63 36
MCS
zie Multi Care Systems B.V.
MCS-Arbo
Herenweg 98d



236lEY §0armond
Tel. (071) 30124 49
Fax (071) 301 24 50
Contactpersoon:
mw. L.M. Lupgens
bedrijfsarts
Mede, Organisatie-adviseurs
Spoorhaag 132c
Postbus 152
3990 DD Houten
Tel. (030) 637 12 42
Fax (030) 637 38 02
Contactpersoon:
T. van de Ven
organisatie-adviseur
Medisch Consult Arbodienst B.V.
Middenweg 20
1,21,7 Í{V/ Hilversum
Tel. (035) 624 53 53
Fax (035) 623 5Q 61'

Contactpersoon:
M.H.A. Pennartz
medisch directeur/bedrij fsarts
mw. W. van Vo.llenhoven
bedriifsarts
Medisó Diagnostisch eÍr Preventie
Centrum B.V. M.D.P.C.
Kanaalweg 17 G
Postbus 3300
3502 GH Utrecht
Tel. (030) 28Q 72 07
Fax (030) 287 10 56
Contactpersoon:
mw. J. Boer
regio manager
A.M. Gros
adjunct-directeur
Vestigingen:

- Enschede
Stationsplein 1c
75ll JD Enschede
Tel. (053) 430 B6 76
Fax (053) 430 8674
Contactpersoon:
K. Keizer
regio manager

- Groningen
Petrus Campersingel 203 B
9713 AL Groningen
Tel. (050) 318 4297

Fax (050) 3122147
Contactpersoon:
K. Keizer
regio manager

- Venlo
Vinckenhofstraat 62
5900 AM Venlo
Tel. (077) 354 7s ls
Fax (477)3s47675
contactper§oon:
mw. V. Kagelmaker
regiomanager

Mediwork bv
Kennemerstraatweg L07
1814 GE Alkmaar
Tel.(072) 515 60 30
iax (OV2l 51.5 83 24
Contactpersoon:
H.H. Tulp
manager medische- en arbozaken
F.A. van Daalen
manager commereiële zaken
Vestigingen:

- Almere-Stad
Grote Markt 149
Postbus 10318
1301 AH Almere-Stad
Tel. (036) fi4 A7 49
Fax (036) 5333223
Contactpersoon:
F.A. van Daalen
manager commerciële zaken
Tel. (0721 515 60 30

- Haarlem
Nieuwe Gracht 45-47 D
2011 ND Haarlem
Tel. (023) 534 15 15
Fax (023) 542324r
Contactpersoon:
F.A. van Daalen
manager commerciële zaken
Tel. (072) s15 60 30

- Purmerend
§Taterlandlaan 71
1441 RS Purmerend
Tel. (0299) 47 1.4 4t

MedplanCentrum Zuidhorn
De Gast 67
9801 AC Zuidhorn
Tel. (0594) s0 27 rL
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Fax (0594) s04297
Contactpersoon:
B. de Kunst
(0s94) 50 21 11
Melker B.V., De
De Schutterij 20
Postbus 65
3900 AB Veenendaal
Tel. (0318) 52 48 00
Fax (0318) 52 50 35
Contactpersoong
mw. E.G. Stegeman
hoofd afdeling
MenÍo Intcrnational B.V.
t Woud 2
Postbus 280
3230 AG Brielle
Tel. (0181) 41 33 11
Fax (0181) 4127 57
Contactpersoon:
D.P. Swanborn
divisie hoofd
G.J. Toeters
technisch adviseur
Mensenwerk, buro voor psycho-sociale
dienstverlening en training in bedrijven
§Teidezoom 49
2742EZ Waddinxveen
Tel. (0182) 61 00 1s
Iax (0182) 63 33 19
Contactpersoon:
J.J. van Adrichem
directeur
Mental Break, Bedrif fsprojecten Psychische
Z;orrgen Consult
Slochterenlaan 41
1405 AL Bussum
Tel. (035) 697 00 s5
Fax (035) 697 00 29
Contactpersoon:
mw. F.E. Fleminger
directeur
Merford Techniek AÍdeling Lawaaibeheer-
sing
H. Vertooren
Alg. directeur
Divisies:
- Klimaanechniek, tel. (0L831 64 38 02
- Filtertechniek, tel. (0183) 64 38 03

- Bouw- en verwarmingscomponenten,
tel. (0183) 64 38 04

- Industriële lawaaibeheersing,
tel. (0183) 6:4 38 05

- Akoestischematerialen,
tel. (0183) 64 38 06

- Internationaal, tel. (0183) 64 38 07
- Ergocab, tel. (0184) 60 20 00
Vestiging Gorinchem:

Industrieterrein Gorinchem-Oost
Edisonweg 30
4207 HG Gorinchem
Postbus 160
4200 AD Gorinchem
Tel. (0183) 64 38 00
Fax (0183) 62 64 40
Email: merford@merfqrd.nl

Vestiging Groot-Ammers:
Industrieterrein Gelkenes
Ambachtsweg 7
2964LG Groot-Ammers
Posttrus 14
29642G Groot-Ammers
Tel. (0184) 6020 0A
Fax (0184) 60 27 94
Email: merford@merford.nl
co[tactpersoon:
A. Hameete
manager
Tel. (0183) 64 38 60

Metaalwerk Arie Belo AB.
Korte Linschoten 02 731t4
3602 XH Linschoten
TeL (0348) 42 s2 r0
Fax (0348) 42 42 68
Contactpersoon:
A. Belo
Meyta Nederland B.V.
Gildenstraat 6a
Postbus 1061
3860 BB Niikerk gld
Tel. (023) 247 27 121 06 sl29 8299
Contactpersoon:
A.J. van Hoeijen
commercieeI technisch adviseur
Tel. (023) 247 27 27
MI
zie: Multi Instruments B.V.
Milieu Consult o.b.v. B.V.
Marten Meesweg 141



3068 AV Rotterdam
Tel. (010) 220 34 44
Fax (010) 220 48 49
Contactpersoon:
R. Noordhoek
directeui
ing. P v.d. Meer
bedrijfsmanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken Direc-
tie Brandweer en Rampenbestrijding
Schedeldoekshaven 200
Postbus 2001 1

2500 EA Den Haag
Tel. (070) 302 63 02
Fax (Q70)3027642
contaetpersoon:
H. Versnel
senior beleidsmedewerker Veiligheid
Tel. (070) 3027379
mw. M.M.R. Monsanto
beleidsmedewerker Sociaal Beleid
Tel. (070) 3027428
Ministerie van Sociale Zaken et Werkgele-
genheid, Directie Arbeidsomstandigheden
SZW-Directie Arbo
Anna van Hannoverstraat 4
Postbus 90801
2549 LV Den Haag
Tel. (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 26
Contactpersoon:
S.Z.§í. Publicsinformatie
Tel. (0800) 90 51 gratis
MIPS
zie: Maastricht lnformation & Program Ser-

vices BV
Moldex-Metric AG Co.
van Utrechtweg 38
Postbus 260
2920 AG Krimpen aan den IJssel
Tel. (0180) 53 00 53
Fax (0180) 53 00 5s
Contactpersoon:
C. van Gennep
directeur
Monitrair Bir.enmilieutechniek BV
Kaap Hoorqdreef 30
Postbus 9402
3506 GK Utrecht
Tel. (030) 26is 09 74

Fax (030) 266 ls 87
Contactpersoon:
\í.8. Coenradi
Moret Ernst & Young Management
Consultants
Varrolaan 100
3502 GC Utrecht
Tel. (030) 58 85 88
Fax (030) 58 81 00
Mouthaan Patent 8.V., B.
§íaalstraat 30-32
3087 BP Rofterdam
Tel. (010) 429 77 67
Fax (010) 4296 710
Contactpersoon:
J. Mouthaan
C.M. van Leeuwen
Movotrade
Postbus 901
7301 BD Apeldoorn
TeL (055) s49 34 As
Fax (055) 549 34 A3
Contactpersoon:
D.A. de Knegt
MSA Nederland B.V
Kernweg 20
Postbus 39
1620 AA Hoorn nh
Tel. (02291 25 03 03
Fax (022912L 1,3 40
contactpersoon:
H,.\brvest
hoofd Verkoop Binnendienst
Tel. (0229\ 25 03 52

J. Hillebrink
service coördinator
Tel. (0229125 03 23
MSG Nederland B.V.
Tuinderij 15
2457 GG Leimuiden
Tel. (0172) 50 70 55
Fax (0172) 50 61 89
Contactpersoon:
P. Kranendonk
comm. directeur
Multi Arbo Consultants B.V. M.A.C.
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 234
3300 AE Dordrecht
Tel. (078) 617 9493

adressenliist 16.3



16.3 adressenlijst

Fax (078) 618 5076
Contactpersoon:
R. Noordhoek
directeur/veiligheidskundige
mw. M.J.M. Gortzak
office manager
Multi Care Systems B.V. MCS
Boekweitstraat 112
Postbus 89
2150 AB Nieuw-Vennep
Tel. (0252) 6226 44
Fax (0252) 621.6 99
Contactpersoon:
S. Looij
Tel. (02s2) 62261,2
Multi Instruments B.V. Ml
Edisonweg 1

Postbus 756
4200 AT Gorinchem
Tel. (0183) 62 88 88
Fax (0i83) 628182
Contactpersoon:
ing. A. Pijnenburg
inside sales manager
MV Organic Absorbent
Bachplantsoen 13
3247 ËH Dirksland
Tel. (0187) 60 90 94
Fax (0187) 60 90 93
Contactpersoon:
M.J.M Vogelaar

N

N.V.v.A.
zie: Nederlandse Vereniging van Arbeids-
deskundigen
N2C
zie: Noord Nederlands Ergonomen Collec-
tief
Naaykens' Luchttechnische Apparaten-
bouw B.V.
Lovense Kanaaldijk 61
Postbus 2233
5001 CE Tilburg
Tel. (013) 542 50 02
Fax (013) 535 98 85
Contactpersoon:
P.C.Th. Naaykens
technisch directeur

NAG
zie: Nederlands Akoestisch Genootschap
Nathans Adviesbureau voor Organisatie en
Opleiding b.v.
Fransen van de Puttelaan 34-36
3707 EHZeist
Tel. (030) 693 19'14
Fax (030) 692 11 62
Nationaal Centrum voor Preventie
Rembrandtlaan 31
Postbus 61
3720 AB Bilthoven
Tel. (030) 229 60 00
Fax (030) 229 601,0
Contactpersoon:
F.W. Blaauboer
pr-Íunctionaris
Nationaal Vergiftigingen lnformatie Cen-
trum NVIC
Heidelberglaan L00
3584 CX Utrecht
Postbus 1

3720 BA Bilthoven
Tel. (030) 274 88 88
Fax (030) 254 1,5 11,

Contactpersoon:
J. Meulenbelt
hoofd NWC
I. de Vries
afdelingshoofd
NCBHV
zie: Nederlandse Stichting voor de Certifica-
tie van Bedrijfshulpverlening
NCP Personeelsmanagement Haren
Apeldoorn
Rijksstraarweg 239
Postbus 83
9750 AB Haren gn
Tel. (050) s34 39 3s
Fax (050) 534 85 89
Contactpersoon:
§7. Nagelsmith
directeur
A.J. Arkes
NCvB
zie: Nederlands Centrum voor Beroepsziek-
ten
NEA International
St. Gerardusweg 50
6224 LV Maastricht



Tel, (043) 363 40 40
Fax (043) 363 52 92
Contactpersoon:
Dhr, J.S. Poelman
NEC
zie.: Nededands Electrotechnisch Comité
NEC Benelux
Antareslaan 65
Postbus 3110
2130 KC Hoolddorp
Tel. (023) 554 85 48
Fax (023) 554 85 47
Contactpersoon:
R. de Graaff
sales manager
Tel. (020) s67 7s 24
Nedbook lnternational B.V
Asterwe§ 6
Postbus 37600
1030 BA Amsterdam
Tel. (020) 634 08 16
Fax (020) 634 09 63
Contactper5oon:
R.V Steensma
directeur
Tel. (020) 634 08 16
Nederlandse Speciaal Drukkeriien B.V.
NSD
Abtswoudseweg 8

Postbus 235
2600 AE Delft
Tel. (015) 269 34 22
Fax (015) 262 5475
Contactpersoon:
afdeling Verkoop
Nederlands Akoestisch Genootschap NAG
St, Annalaan 60
Postbus 480
260A AL Maastricht
Tel. (043) 347 09 s6
Fax (043) 343 87 8l
Contactpersoon:
ir. J.J.M. Cauberg
secretaris
prof. dr. A, Houtsma
voorzitter
Tel. (040) 247 s2 51 (IPO)
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NCvB
Meibergdreef 15

Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel. (020) s66 s3 87
Fax (020) 697 77 6r
Contactpersoon:
G. van der Laan.
directeur
B. Sorgdrager
beroepsziektespecialist
Nederlands Electrotechnisch Comité NEC
Kalfieslaan 2
Postbus 5059
2600 GB Delft
Tel. (015) 269 03 eo
Fax (015) 269 02 42
Contactpersoon:
ir. ïD. van Roodbergen
mw. D. Harsveld-v.d. Veen
Nederlands Instituut voor Lastechniek NIL
Krimkade 20
2251 KA Voorschoten
Tel. (071) s6l 72 lt
Fax (071) 5617426
coÍrtactpersoon:
B. Boesmans
directeur
W'. Pors
manager Voorlichting
Nederlands Milieutechnisch Adviescentrum
NMA
Meerhuizenplein 14 3A
Postbus 7305
1007 JH Amsterdam
Tel. (020) 671 39 771(03s) 691 29 09
Fax (035) 69129 09
Contactpersoon:
J.F. Zawierko
Nederlands Normalisatie-instifuuÍ NNI
Kalfjeslaan 2
Postbus 5059
2600 GB Delft
Tel. (0'15) 269 03 9A
Fax (015) 269 0t 90
Contactpersoon:
ir. H. van Elk
manager
drs. P. de Vlaming
standardization consultant arbo
Nederlands Stufie Centrum NSC
Marten Meesweg 50
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Postbus 8786
3009 AT Rotterdam
Tei. (o1o) zo7 33 33
Fax (010) 455 07 55
Nededandse Bond van Lederwaren- en
KofferÍabrikanten
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Tel. (013) 594 42 63
Fax (013) s94 47 49
Nederlandse Brandwonden Stichting
Zee;traat29
Postbus 1015
1940EA Beverwijk
Tel. (0251) 27 55 55
Fax (0251) 27 60 59
Contactpersogn:
I.F, van Nassau
directeur
J.A. Hamers - van der Verff
Nederlaldse Hartstichting
Bordewijklaan 3
Postbus 300
2501 CH Den Haag
Tel. (070) 31s 5s 55
Fax (070) 335 28 26
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
Bolognalaan 36
3584 CJ Utrecht
Tel. + (030) 254 59 83
Fax + (030) 250 23 72
Contactpersoon:
§í.J. van der Veen
vice-voorzitter
G.W'. de Haas
bureaumedewerkster
Nederlandse Stichting voor de Certificatie
van Bedriifshulpverlening NCBHV
Fruitweg 17
Postbus 16800
2500 BV Den Haag
Tel. (070) 384 42 89
Fax (070) 384 41 80
Coítactpersoon:
mw. drs. E.P.M. Groen
directeur
Tel. (06s) 317 73 65
Nederlandse Stichting voor Verlichtings'
kunde NSW
Utrechtseweg 310

Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Tel. (026) 356 24 66
Fax (026) 4429723
Contactpersoon:
mw. M.J.G. de Man-Grondman
chef de bureau
ir. A. Buddenberg
lighting consultant
Nederlandse technische vereniging voor
installaties in gebouwen TWL
De Mulderij 12
Postbus 3 1 1

3830 AJ Leusden
Tel. (033) 434 57 s0
Fax (033) 4321,5 81.

Contactpersoon:
AJ. de \íeiiert
directeur
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdes-
kundigen N.V.v,A.
Houtgraveur 6
6641 DR Beuningen
TeL (A241 67s 0t 96
Fax (024) 675 01,96
Contactpersoon:
\V.J. Penninx
secretaris
Nederlandse Vereniging van AÍbo Consul-
tants NVAC
Von Geusaustraat 193
Postbus 909
2270 AxVsorburg
Tel. (070) 3820028
Fax (070) 387 96 76
Contactpersoon:
K. Geutjes-Ghuisen
voorzitter
Tel. (A297) s6 67 29 of (020) stl 82 72
H. van der Veer
secretaris
Tel. (070) 382 14 s0
Nederlandse Vereniging van Oefenthera-
peuten Mensendieck NVOM
Kaap Hoorndreef 56A'
3563 AV Utrecht
Tel. (030) 262 s6 27
Fax (030) 26231 45
Contactpersoon:
mw, N. de Heus-'Wiegersma



voorzirter werkgroep bedriifsleven
Tel. (055) 366 37 33
mw. G. Gyrath
secretaris werkgroep bedrijfsleven
Tel. (020) 676 32 O0

Nederlandse Vereniging van Ondernemers
in het Graveerbedrijf NVOG
Einsteinbaan 1

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Tel. (030) 60s 33 44
Fax (030) 605 31 22
Confactpersoon:
G.J.H. Kampers
secretaris
Nederlandse Vereniging van Ondernemers
in het Thermisch Isolatiebedriif MB
Einsteinbaan 1

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Tel. (030) 630 04 04
Fax (030) 605 32 08
contactpe$oon:
drs. H.Ph. Hondelink
algemeen secretaris
Nederlandse Vereniging van Ondernerners
op het gebied van de Koudetechniek en

Luchtbehandeling NVKL
Postbus 190
Z7A0 AD Zoetermeer
Tel. (079) s3 12 s9
Fax (079) 353 11 15
Contactpersgon:
mw, A.D. van Mechelen
Tel. (07e) 353 12 11

mw. C.P. Voskamp
Tel. (07e1 3s3 12 s9
Nederl4ndse Vereniging van Rubber- ea
Kunststoffabrikanten N\IR
Vlietweg 16
Postbus 418
2260 AK Leidschendam
Tel. (070) 317 72 43
Fax (070) 377 74 12
Contactpersoon:
drs. J..W. Adrian
directeur
mr, ing, M.H. Reuderink
secretaris

Nederlandse Vcraniging voor Arbeids- en
Bedriifsgeneeskunde NVAB
Luytelaer 20
Postbus 1594
5602 BN Eindhoven
Tel. (040) 248 1.3 22
Fax (040) 248 07 17

Contactpersoon:
mw. EJ.H. van der Putten
Nederlmdse \lereniging voor
Arbeidshygiëne NVvA
Postbus 1762
56028T Eindhoven
Tel. (040) 292 65 7s
Fax (040) 248 07 11

Contaetpersoon:
J.H.'W Peters
secretaris
mw. E.J.H. van der Putten-Driesen
secretariaat
Nederlandse Vereniging voor Personeel-
beleid NVP Sectie Arbeidsomstandigheden
Escamplaan 154
2547 GL Den Haag
Tel. (070) 365 93 34
Fax (070) 365 93 34
Nederlandse Vereniging voor Stralings-
hygiëne I.[VS
Utreehtseweg 310
Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Tel. (026) 356 * 7A
Fax (026) 442 36 35
Contactpersoon:
J. van der Steen
secretaris NVS
Tel. (036) 356 33 70
Nederlandse Yereniging voor Veiligheidr
kundeNWK
Varrolaan 100
Postbus 8138
3503 RC Utrecht
Tel. (030) 258 89 59
Fax (030) 258 86 00
contactpercoont
'§í. van Linden
algeÍneen secretaris
H. de Ruiter
consultanl
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Nelissen Ingenieursburo voor bouwfusika
en installatietechniek b,v.
Wildeman 14
Postbus 1289
5602 BG Eindhoven
Tel. (040) 248 46 56
Fax (040) 248 08 10
Contactpersoon:
mw. ir. E.S.M. Nelissen
directeur
Netwerk Arbocoördinatie
Polarisavenue 151
Postbus 71 8
2130 AS Hoofddorp
Tel. (023) ss4 9s s7
Fax (023) 5549302
Contactpersoon:
mw. Y.J. Bonnet
projectassistent
Nevcin Polymers B.V.
Amsteldijk-Noord 35
Postbus 192
1.420 AD Uithoorn
Tel.102975) 4s 522
Fax (02975) 67 435
New-Office
de Grote Beer 35
5215 MR Den Bosch
Tel. (073) 6124298
Fax (073) 613 43 12
Contactpersoon:
J.M. Klinkhamer
directeur
mw. A. Denks
c<,mmercieel nrederwerker
NIL
zie: Nederlands Instituut voor Lastechniek
NMA
zie: Nederlands Milieutechnisch Adviescen-
trum
NNI
zie: Nederlands Normalisatie-rnstituut
NNI sector Arbeidsomstandigheden Neder-
lands Normalisatie-instituut NNI BC Arbo
Kalfjeslaan 2
Postbus 5059
2600 GB Detft
Te1. (015) 269 03 9011 88
Fax (015) 2690 337
Contactpersoon:

522

drs. P.M. de Vlaming
projectbur. manager/standardization con-
sultant
Tel. (01.5) 269 01.23
mw. drs. N. Reinders
standardization consultant
Tel. (01s) 269 02 47
NOC Therapiecentrum
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven
Tel. (030) 225 16 73
Fax (030) 225 11. s7
Contactpersoon:
mw. A. van Leeuwen
Noord Nederlands Ergonomen Collectief
N2C
Parkweg 55
Postbus 247
9700 AE Groningen
Tel. (0s0) 31.1 24 25
Fax (050) 31,124 25
Contactpersoon:
E. Gerrits
voorzitter
M. Jongeneel
penningmeester
Norclean Nederland B.V.
3e Industriestraat l5
Postbus 201
3130 AE Vlaardingen
Tel. (010) 43 57 644
Fax (010) 43 45 378
Norton B.V.
Wijngaardsweg 73
Postbus 177
6430 AD Hoensbroek
Tel. (04-5) 523 65 65
Fax (045) 521 41 8s
Contactpersoon:
J.J.M. Pelzer
manager service centre
Tel. (045) 523 65 39
H. Kaubo
coördinator
Tel. (045) 523 65 44
NOSW Opleidingen
de Horst 5
Postbus 264
3970 AG Driebergen
Tel. (0343) s3 22 33



Fax (0343) 53 18 20
Contactpersoon:
mw. G. Bavius
NOVAAUTOMAIION
ZwartewegT2T
1,431, VL Aalsmeer
Tel. (0297) 34 24 46
Fax (0297)320647
Contaclpersoon:
H.H. de Roo
directeur
Novon Benelux B.V,
Avelingen-Oost 6A
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
Tel. (0183) 63 43 33
Fax (0183) 63 34 45
Nrd. Ned. Ergonomen CollectieÍ
zie: Noord Nederlands Ergenomen Collec-
tief
NSC
zie: Nederlands Studie Centrum
NSC Vaardigheden
Marten Meesweg 50
Postbus 8786
3009 AT Rofferdam
Tel. (010) 207 33 33
Fax (010) 207 33 90
Contactpersoon:
A. Willemse
Tel. (010) 207 33 73
NSD
zie: Nederlandse Speciaal Drukkerijen B.V.

NSD-Etipost
Abtswoudseweg 8

Postbus 998
2600 AZDeIÍt
Tel. (015) 269 33 3j
Fax (015) 26223 69
Contactpersoon:
afdeling Verkoop
NSW
zier Nederlandse Stichting voor Verlich-
tingskunde
Nu-Air b.v.
Bolderweg 57
1332 BA Almere
Tel. (036) s3207 rc
Fax (036) 532 08 84
Contactpersoon:

J. Zwaaneveld
adjunct directeur
NVAB
zie; Nederlandse Vereniging voor Arbeids-
en Bedriifsgeneeskunde
NVAC
zie: Nederlandse Vereniging van Arbo Con-
sultants
NVB
zie: Federatie Nederlandse Vereniging Be-

drijfshulpverlening
NVB Stichting Opleidingen Gelrop
Elzepas 40
Postbus 262
6660 AG Elst
Tel. (0481) 3s A7 s9
Fax (0481) 35 09 81
Contactpersoon:
van Hatttum
secretaris
Tel. (0418) 3s 07 s9
ter [-aak
voorzitter
Tel. 06 53 70 97 41
r{\4c
zie: Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum
NVKL
zie: Nederlandse Vereniging van Onderne-
mers op het gebied van de Koudetechniek en
Luchtbehandeling
NVOG
zie: Nederlandse Vereniging van Onderne-
mers in het Graveerbedrijf
NVOM
zie: Nederlandse Vereniging van Oefenthe-
rapeuten Mensendieck
I\IVR
zie: Nederlandse Vereniging van Rubber- en
Kunststoffabrikanten
I{VS
zie: Nederlandse Vereniging voor Stralings-
hygiëne
NVvA
zie: Nederlandse Vereniging voor Arbeids-
hygiëne
Nwb, Beroepsorganisatie Arbo
Verpleegkunde
Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam
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Tel" (020) 47A 37 9s
Fax (020) 664 63 06
Contactpersoon:
mw. L. Collewijn
A.A. Verhagen
voorzitter
Tel. (078) 633 97 00
I.{\TVK
zie: Nederlandse Vereniging voor Veilig-
heidskunde.

o

OíK:Z, Training, Opleiding & Advies
'Witte Zand 18
786181 Oosterhesselen
Tel. (0524) 58 7t 20
Fax (0524) s8 23 0B
Contactpersoon:
mw. L.A. Betten
pr en planningsfunctionaris
drs. H. van Teijlingen
ffainer-adviseur
Vestiging:

- Rotterdam
\Meena 290
Postbus 819
3000 AV Rotterdam
Tel. (010) 282 t6 03
Fax (010) 282. 161,4

Oosterom Arbo
Maiellapark 8

Postbus 158
1400 AD Bussurn
Tel. (035) 697 43 36
Fax (035) 6:91.04 6A
Contactpersoon:
N.C. Oosterom
directeur
Opleiding voor Arboconsultants
Meibergdreef 15
71,05 AZ Amsterdam
Tel. (020) s66 49 49
Fax (020) 697 53 59
Contactpersoon:
mw. M.R.N{- van der Pol
office manager
ORCON Bedrijfskleding B.V.
Gildenstaat 25
Postbus 145

7000 AC Doetinehem
Tel. (0314) 33 47 55
Fax (0314) 327277
Contactpersoon;
J. Hagen
Organic Absorbent MV
ziel MV Organic Absorbent
Organisatie Adviesbureau E+E B.V.
Wageningselaan 8
Postbus 293
3900 AG Veenendaal
Tel. (0318-) s206 46
Fax (0318) 52 89 50
Contnctpersoon:
ing. G.J. Laros
org.adviseur
Orwak Nederland BV
Populierenlaan 3
Postbus 151
2230 AD Rijnsburg
Tel. (071) 4A3 57 00of06 53237448
Fax (071) 403 41 99
Contactpersoon:
A.M. van Dam
Otosafe B.V.
Frank van der Goesstraat 20
3317 GN Dordrecht
Tel. (07s) 618 17 10
Fax (078) 657 59 67
Contactpersoon:
J.C.M. de Lang

P

P&cD Eco-Systems bv
Tuinderij 15
2457 GG Leimuiden
TeL (AUZI s0 64 66
Fax (0172) 50 61 89
Contactpersoon:
PJ. van Doesum
sales manager
M. Malipaard
binnendienst
P.O.T.
zie: Postdoctorale Opleiding Toxicologie
Palatia b.v.
Blekersweg 15c
7372 GK Apeldoorn
Tel. (055) 3.t5 18 58



Fax (055) 355 36 66
Contactpersoon:
mw. L.L. Rais
verkoper
AJ.H. Hornman
algemeen directeur
Panduit Nederland
Eikenburglaan 11 E
Postbus 257
5240 AG Rosmalen
Tel. (073) s2t 90 00
Fax (073) 521.90 90
Contactpersoon:
P. van der Poll
regio manager
\í.T.P. Verkuylen
administratie
PAO Bedriifs- en Bestuurswetenschappen
Biltsraat 206
Postbus 1070
3500 BB Utrecht
Tel. (030) 272 44 00
Fax (030) 272 48 88
Contactpersoon:
mw. drs. S. de Vries
management team
PAO Nederlands Instituut voor Postacade-
misch Onderwijs, Partner voor Professio-
nals
Postbus 325
2300 AH Leiden
Tel. (071) s14 37 43
Fax (071) 514 01 45
PAO-GT
zie: Stichting Postacademisch onderwijs Ge-
zondheidstechniek en Milieutechnologie
Patienten desk Nierpatientvereniging LVD
Grt. Hertoginnelaan 34
Postbus 284
1400 AG Bussum
Tel. (03s) 693 77 99
Fax (035) 691 93 34
Contactpersoon:
mw. H. van Ven
arbeidsdeskundige
V.V. Koesveld
arbeidsdeskundige
Paul Hartmann B.V. PH
Sperwerstraat 90
Postbus 26

6500 AA Nijmegen
Tel. (024) 377 40 44
Fax (0241 377 82 84
Contactpersoon:
mw. A. Peters
hoofd Verkoop Binnendienst
Pedak
Kloosterstraat 82
Postbus 3030
6093 ZG Heythuysen
Tel. (0475) 49 74 24
Fax (0475) 49 7425
Contactpersoon:
ing. P.J.C.R. Vossen
ing. S. Peeters
Perssnal Health Club
Apollolaan 138
1077 BG Amsterdam
Tel. (020) 470 20 67
Fax (020) 470 20 69
Contactpersoon:
R. v.d. Velden
Peters 8c Du Boeuff Arbo- en
Bedri j fsgezondheidsdienst B.V
De Molen 7
3994DA Houten
Tel. (030) $4 CIA 99
Fax (030) 63s 17 43
Contactpersoon:
J.G.B. Peters
algemeen directeur
Peutz
zie: Adviesbureau Peutz & Associés B.V.
PGB - Preventieve Gezondheid en Beweging
PGB
Postbus 336
1400 AH Bussum
Tel. (035) 692*0a
Iar (035) 692337L
Contactpersoon:
.f. Benedictus
PH
zie: Paul Hartmann B.V.
PH
zie: Polichlo Holland B.V.
Philips Sittard
zie: Veiligheidsdienst Philips Sittard
Physio Control Nederland B.V.
Demkaweg 11 AD
3555 H§f Utrecht
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Tel. (030) 242 83 28
Fax (030) 2428329
Contactpersoon:
R, Engelkes
area manager
Pilastro U.A.
zie: Coöperatie Pilastro U.A.
PimMulier B.V.
Meeuwenlaan 8
Postbus 192
8000 AD Zwolle
Tel. (038)4229433
Fax (083) 423 0s 90
Cont4ctpersoon:
I.H.K. Telkamp
directeur
mw, G. Hellemans
Pluim 6c De Koning
Zeegsersteeg2
9483 TA Zeegse
Tel. (0592) s4 29 t3
Fax (0513) 542305
Contactpersoon:
mw. G.M.J. de Koning
directeur
Polichlo Holland B.V. PHbv
Osloweg 136
9723 BX Groningen
Tel. (050) 541 28 88
Fax (050) 541 5177
Contactpersoon:
A. Bogema
direeteur
R.W. de Joog
directeur
Polomnis B.V.
Industrieweg 1a
Postbus 44
8260 AA Kampen
Tel. (038) 333 20 00
Fax (038) 337 36 14
Cqntactpersoon:
D, van der Schans
verkoopleider
mw. D. Post
verkoop-binnendienst,
Postdoctorale Opleiding Toxicologie P,O.T.
Tuinlaan 5
Postbus 8000
6700 EA 'V/àgeningen

Tel. (0317) 4826 s6ls7 09
Fax (0317) 4849 3l
Contactperseonl
J.H.M. Temmink
coördinator
mw G..A.. Dijker
PreYalent Informatiesystemen B.V.
Doesburgweg 7
2803 PL Gouda
Tel. (0182) 69 18 88
Fax (0182) s3 63 04
Contactpersoon:
A.B. Möntemann
àccount manager
R.E. Korteland
product manàger
PreventieCentrum Amstelveen
Bouwerij 14-1.6
1185 XX Amstelveen
Tel. (020) 640 80 6A
Fax (020) 640 58 6t
Contactpersoon:
G. §lassenaar
PreventieCentrum Amsterdam
!íillem Beukelstraat 151
1097 CR Amsterdam
Tel. (020) 665 s7 00 of (020) 668 47 86
Fax (020) 665 80 43
Contactpersoon:
M. Link
PreventieCentrum Breda
Langendiik 75
4819 EV Breda
Tel. (076) 527 76 rc
Fax (0761 527 76 12
Contactpersoon:
A. v,ci. §roH
PreventieCentrum Bussum
Nijverheidswerf 22
1402 BIí Bussum
Tel. (035) 69226 64
Fax (035) 69s 03 63
Contactpersoon:
L.F.S. Slabbers
PreventieCenftum Coevorden
M. v.d. Thijnensingel 1

774t GB Coevorden
Tel. (052a) 52 81 00
Fax (0524) 52 81 05
Contactpersoon:



A. Kamstra
PreventieCentrum Den Haag
,{mmunitiehaven 541
2511 XR Den Haag
Tel. (070) 365 95 85
Fax (070) 367 73 1.4

Contactpersoon:
A. Verbooij
PreventieCentrum Fitland
Hoogveldseweg 1

5451 AA Mill
Tel. (048) 45 50 O0

Fax (048) 45 50 20
PreventieCentrum Fysio-Fit
Giessenland 15 A
4223 MT Hoornaar (Gorinchem)
Tel. (0183) s8 29 59
Fax (0183) 58 11 34
PreventieCentrum Gemert
Vicaris v/d Asdonckstraat 25
5421. YB Gemert
Tel. (0492) 36 1,7 51.

Fax (0492) 36 14 69
Preventiecentrum Hoensbroeck
Zandbergsweg 1L1
6432 CC, Hoensbroek
Tel. (045) sz3 91 6Qt4 29
Fax (045) 523 94 35
Contactpersoon:
P. Heemskerk
PreventieCentrym IJsselland
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 258 s9 59
Fax (010) 258 5727
Contactpersoon:
mw, H. §Tegdam
Preventiecentrum Isokin
Jean Monnetpark 19
73:36 BA Apeldoorn
Tel. (055) 534 10 82
Fax (055) 533 04 B2

Contactpersoon:
G, Vos
PreventieCentrum Katwilk
Sandtlaan 36
2223 GG Katwijk
Tel. (071) 407 40 sg
Fax (071) 407 39 20

PreventieCentrum Leyenburg
Leyveg265
2545 CG Den Haag
Tel. (070) 366 95 08
Fax (070) 367 65 94
Contactpersoonl
R. Slingerland
PreventieCentrum Medisport
Norbeitijnenstra:ar 77 a
6166 AH Geleen
Tel. (0a6) 474 34 34
Fax (046) 47533 02
Contactpersoon:
G. Peters
PreventieCentrum Nijmegen
Zwanenveld,4l-07
6538 XK Nijmegen
Tel. (024) 344A379
Contactpetsoon:
R. Beekx
PreventieCentrum Physical CV
Yening MeiueszstÍaaÍ7
671.7 AJ Ede gld
Tel. (0318) 63 s7 44
Fax (0318)642lrz
Contactpersoon:
G. van Veen
PreventieCentrum Purmerend
wagenweg 12
1,4428X Purmerend
Tel. (02291 47 38 93142 9r
Fax (02.29lr 47 38 59
Contactpersoon:
L. Lauriisen
PreventieCentrum Rotterdam
Seinhuiswachter 18-28
3034 KH Rotterdam
Tel. (010) 273 2t 221404 97 23
Fax (010) 213 24 34
Contactpersoon:
A. Westenbuk
PreventieCentrum Schiedam
Nieuwe Haven 245
3117 AB Schiedam
Tel. (010) 426 7s 881273 06 47
Fax (010) 426 17 66
Contactpersoon:
M. Ran
PreventieCentrum Tilburg
Koningsplein 1

adressenlijst 16.3



16.3 adressenlijst

5038 WGTilburs.
Tel. (013) 543 43 77
Fax (013) 543 50 88
Contactpersoon:.
mw. A. Zeegers
PreventieCentrum Uden
Runmolen 92
5404 KT Uden
TeL (0413) 25 6s 6A
Fax (0413) 2s 23 66
Contactpersoon:
P. de Kok
PreventieCentrum Utrecht
Kanaalweg 94-94 a
3533 HH Utrecht
Tel. (030) 297 01 13
Fax (030) 293 19 29
CoÍtactpersoon:
mw. Weinchard
PreventieCentrum Zoetermeer
Herenwaard 179
271óXI'f Zoetermeer
Tel. (079) 3s1,76 82
Fax (0791 321 97 32
Contactpersoon:
R. de Dren
PreventieCentnrm Zw olle
Boerendanserdijk 2a
8024 AH Zwolle
Tel. (038) 4s29s 88
Fax (038) 4528670
Contactpersoon:
tnw. E. Schaap
Pro Monitoring B.V.
Mercuriuweg 37
3771 NC Barneveld
Tel. (0342) 40 06 06
Fax (0342) 401220
Contactpersoon:
W Meijer
Prof Techstyles BV
Slagenkampweg 9
Postbus 99
7730 AB Ommen
Tel. (0529) 4s 39 45
Fax (0529) 45 39 46
PSO
zie: Psychologisch Bureau voor Arbeid en
Gezondheid

Psychologisch Bureau De Jong
Roëllsraat 2
6814 JD Arnhem
Tel. (026) 3s1 48 42
Fax (026)4429193
Contactpersoonr
drs. N.H.J. de Jong
directeur
Tel. (026) 3sI 42 30
mw. drs. E.C. Beems-Moorman
psycholoog
Tel. (026) 351 43 10
Psyehologisch Bureau voor Arbeid en
Gezondheid PSO
Oliemulderstraat 6-I
9724 JF, Groningen
Tel. (0s0) 318 59 09
Fax (050) 378 6870
Contactpersoon:
A. Doorlag
Pull B.V., Isoleermaterialenindustrie
Utrechtsestraa tw eg 222
Postbus 15
3910 AA Rhenen
Tel. (0318) 47 70 07
Fax (0318) 47 20 88
Contactpersoon:
H. Schuufrnan
adi. directèur
H. Mastebroek
technisch medewerker

a

Q.E. International B.V.
Duitslandweg 13
Postbus 101
2470 AC Bodegraven
Tel. (01721 6t 92 46
Fax (0772)6t3077
Contactpersoon:
J. Roelfzema
hoofd Inkoop
J.M. van Loosen
manager technical sales

QUIS Products B.V.
Oude Nieuwveenseweg 11 C
Postbus 3031
2440 AANieuwveen
Tel. (01.72153 95 84



Fax (Q7721 5375 33
Contactpersoon:
J.W.M.Winkelman
directeur
L. Bijvoets
technische. manager

Quispel Deurne bv
Martinetstraat 32-34
Postbus 136
5750 AC Deurne
Tel. (0493) 31 68 55
Fax (0493) 31 79 47
Contactpersoon:
rnw. N, Francois
commercieel medewerker

R

R.C.
zie: Reïntegratre Centrum
R.I.N.
zie: Raadgevend Ingenieurs Bureau Neder-
land b.v,
Raad Nederlandse Detailhandel
Engelandlaan 374
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer
Tel. (079) 3421,5 0t
Fax (079) 342 46 48
Contactpersoon:
mr. A.C.P.J. Vermeulen
directeur
Raad voor Accreditatie RYA
Radboudkwartier 223
Postbus 2768
3500 GT Utrecht
TeL (030) 239 45 00
Fax (030) 239 45 39
Contactpersoon:
R, van Eck
jurist
Tel. (030) 239 45 07
M.G. van der Spek
Tel. (030) 239 4s 08
Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoon-
maak en Glazeawassersbranche RAS
Reitseplein 1

Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Tel. (013) s94 48 44

Fax (013) 594 47 52
Contac.tpersoon:
drs. A.H.E Ruigrok
mr. E. Hemelaar
medewerker
Raadgevend Ingenieurs Bureau Nederland
b.v R.I.N.
Nieuwstad 100
Postbus 5128
1380 GC §7eesp

Tel. (0294) 41 sZ 02
Fax (A294) 41961.6
Contactpersoon:
ir. D. van de Duym
drs. A.J. Molenaar
milieu deskundige
RAAK LightiÍrg Architecture B'V.
Tussendiepen 7
Postbus 741
9200 AS Drachten
Tel, (0.512) 54 05 45
Fax (0512) 54 27 58
Contactpersoon;
J. Adema
Radikor Electronics B.V.
De Steiger 131
Postbus 50006
1305 AA Almere
Tel. (036) 531 2s 54
Fax (036) 537 24 65
contactpersoon:
B. Rietberg
sales manager
Ralton Engineering B.V.
Houtkopersstraat 42
Postbus 1,122
3330 CC Zwijndrecht
Tel. (078) 610 31 33
Fax (078) 61.0 21 61
Contactpersoon:
L. de Hooge
directeur
M. Hoek
sales manager
RAS
ziet Raad voor Arbeidsverhoudingen
Schoonrnaak en Glazenwassersbranche
RBOC. FMB
zie: Regionaal Brandweer Opleidingscen-
trum'Fort Markenbinnen'
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RDG
zie: Roessingh Diensten Groep
Reaktie
Ohmweg 7
2952 BD Alblasserdam
Postbus 1044
3350 CA Papendrecht
Tel. (078) 693 22 93
Fax (078) 693 20 66
Contactpersoonr
R,M. Roling
directeur
P.J.L. Broersma
Plaza t3F
4782 SL Moerdijk
Tel. (0168) 38 8s 00
Fax (0168) 38 38 30
Regionaal Brandweer Opleidingscentrum
'Fort Markenbinnen' RBOC. FMB
Provincialeweg 9
1536 AC Markenbinnen
Postbus 9347
1800 GH Alkmaar
Tel. (072) s67 87 641(07s\ 641 L6 28
Fax (072) s2Q 02 901(075) 641 16 3t
Contactpersoon:
A. Krom
Tel. (072) s67 87 6l
C.N. de Wilot
beheerder
Reihtegratie Ergonomie Tiaining eu Advies
Centrum RETAC
Rijnlaan 33
8032 lZZwolle
Tel. (038) 454 63 33
Fax (038) 453 02 39
contactpersoon:
F. Luning
directeur
A.F. Slotman
directeur
Reznor Europe NV
Mickelhorst 5
796LDC Ruinerwold
Tel. (0s22) 4B 221,4
Fax (0522) 48 25 62
Contactpersoon:
J.P. van Keulen
P.T.L. de Laak
Tel. (0513) 46 e9 99t(0v81 6s4 s7 0O

Reihtegratie Ceutrum R.C.
Rijnlaan 31
8032 JZ Zwalle
Tel. (038) 452 81 61,

Fax (038) 4fi A239
Contactpersoon:
H.L.S.M. Busard
medisch coördinator
Tel. (038) 424 28 3Q
A.Ë. Slotman
ditecteur
Tel. (038) 454 15 L'1,

RHH
zie: Rotterdams Handelshuis bv
Rijks Universiteit Leiden LUID
Rapenburg 61
2311 GJ Leiden
Tel. (071) 527 72 65
Fax (071) 527 59 14
Contaetpersoon:
dr, H. Jousma
directeur
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu RIVM
,A.ntonie van Leeuwenhoeklaan 9
Postbus 1

3720 BA Bilthoven
Tel. (030) 274 91 77
Fax (030) 274 29 71
Rijksverkeersinspectie RVI
Johanna \X/esterdijkplein 1 1 5
Postbus 10700
2501 HS Den Haag
Tel. (070) 30s 26 66
Fax (070) 305 27 7v
Contactpersoon:
M. Kortleven
adviseur informatie en communicatie
Tel, (070) 30s 27 02
Rijva B.V. / Machinebouw t€r Hart Epe
B.V.
Kweekweg 24
Postbus 30
8160 AA Epe
Tel. (0578) 61 31 80
Fax (0578) 61 56 32
ConBfipersoonr
RJ.A. van Rijssen
directeur



Rimatech Barneveld
De'§íattstraat 10
Postbus 566
3770 AN Barneveld
Tel. (0342) 42 40 84
Fax (0342) 422626
Contactpersoon:
D.C.M. Daamen
RTVM
zie: Riiksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu
Rockwool/Rockfon B.V.
Industrieweg 15
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Tel. (0475) 3s 30 3s
Fax (0475) 35 34 84
Roessingh Diensten Groep RDG
Postbus 310
7500 AH Enschede
Tel. (053) 487 52 s8
Fax (053) 48V 5400
Contactpersoon:
O. van Noort
projectcoördinator
Tel. (053) 487 s3 95
Romex
Remmerden 5
Postbus 129
3910 AC Rhenen
Tel. (0317) 6L 91. 1.6

Fax (0317) 61.6394
contactper§oon:
C. Rohrman
d.irecteur
P. Ruijter
pr functionaris
Roual Project B.V.
Kerkdreef 1 '
Postbus 1 L 1

292A AC Krimpen aan den IJssel
Tel. (0180) 579A22
Fax (0180) 51.5217
Contactpersoon:
C.A.C. Bosma
directeur
'§(.G. Mineur
adjunct directeur
Röntgen Technische Dienst bv RTD
Delfrweg 144

Postbus 10065
3004 AB Rotterdam
Tel. (010) 208 82 08
Fax (010) 4r5 80 22
Contactpersoonr
R. van Sonsbeek
Tel. (010) 208 8229
R,G.C. Janssen
proiectleider
Tel. (010) 208 8223
Rotterdams Handelshuis br RHH
'§Tagenmakersfia^Í 13
Postbus 3000
2980 DA Ridderkerk
Tel. (0180) 44 t6 00
Fax (0180) 41. 5A 07
Contactpersoon:
P. Visser
directeur
Tel. (0180) 44 t6 77

J, van Herk
hoofd verkoop binnendienst
Tel. (0180) 44 t620
RSI Patiëntenvereniging
Postbus 1222
3800 BE Amersfoort
Tel. (015) 2t224 32
Fax (015) 212 59 61

Contactpersoon:
mw. E. Zeegers
voorzifter
Tel. (015) 21.2 s9 61

RTD
zie: Röntgen Technische Dienst bv
Rubber Design B.V.
§íillem de Zwiigeiaan 4
Postbus 15
2995 ZG Heerjansdam
Tel. (078) 677 87 78
Fax (078) 677 l0 38
Contactpersoon:
de Sprong
verkoopleider
Tel. (078) 677 87 72
Groenenbo-om
technisch manager
Tel. (078) 677 87 82
RUG/AZG
zie: Sectie Arbeids- en Milieudermatologie
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RvA
zie: Raad voor Accreditatie
RVI
zie: Riiksverkeersinspectie

S

s&P
zie: Slot & Parners
s.c.H.
zie: Schiivens Confectiefabriek Hilvaren-
beek B.V.
s.T.E.
zie: Scaffolding Training Europe B.V.
Sacobel Wtrrld Leather Confections B.V.
Takkebijsters,'15h
Postbus 2012
4800 CA Breda
Tel. (0761 5771.711
Fax (076) 571 69 10
Contactpersoon:
P. van Bijsterveldt
general manager
J.§L Baas
managing director
Safe 6c Sure Nederland B.V.
Penningweg 3c
Postbus 1 8

4870 AA Etten-Leur
Tel. (076) s022224
Fax (076) 501.45 42
Cgntactpergoon:
L, Hessels
algemene zaken

J.F.A.M. Linkels
algemeen directeur
Safe Site Valbeveiliging B.V.
Poolvosweg 87
290t BM Capelle ld IJssel
Tel. (010) 4s0 08 27
Contactpersoou
E. Sassenbrug
directeur
Safetee bv
Zuiderinslag 2
Postbus 364
3830 AK Leusden
Tel. (033) 494 9s 80
Fax (033) 494 49 69
Contactpersoon:

drs. O.R. Breure
office manager
T. Gerards
verkoopleider
S'afety Line bv
Haarsteegsestr àat 3 l"a
5254 JN Haarsteeg
Tel. (073) s11 81 85
Iax (073) slt 53 42
Contactpersoon:
mw. P, de'§íit-varr den Berg
Safery-Lux Nederland B.V.
Huizerweg 114
Postbus 1 14
1400 AC Bussum
.rel. (035) 6e14476
Fax (035) 691 s4 74
Contactpersoon:
PH. F. Bruin
directelrr
F.B. yu., Loveren
buitendienst medewerker
Tel. 06 55 30 03 08
Safimex B.V.
Daltonsraat 30
Postbus 278
3300 AG Dordrecht
Tel. (078) 618 23 33
Fax (078) 618 79 22
Contactpersoon:
L.P Verhey
verkoopleider
M. Bianchi
commercieel directeur
Samenwerkende Adviseurs en onderzoekers
voor de bouw§AOB B.V.
Stationsweg 89
Postbus 427
6Vfi BK Ede gld
Tel. (0318) 65 08 s0
Fax (0318) 6504 57
Contactpersoon:
J.T. Bokma
projectleider
ing. L. Brokelman
directeur
Samsom.B.V.
Prinses Margrietlaan 3
Postbus 4
2400 MA Alphen a/d Rijn



Tel. (0172) 46 68 00
Fax (0172) 4228 56
Contactpersoorl:
P. van der Meer
uitgever
Tel. (0172) 46 67 i0
J. Joosten
uitgever
Tel. (0172) 46 64 93
SAOB B.V.
zie: Samenwerkende Adviseurs en onderzoe-
kers voor'de bouw
Saval B.V.
§íesmik 17
Postbus 100
4840 AC Prinsenbeek
Tel. (076) 548 70 00
Fax (076) 54r7922
eontactpersoon:
E. Becker
GJ. Marsilié
Savas Seating B.V.
Toepadweg 7A
Postbus 2112
5300 CC Zaltbommel
Tel. (0418) s1 s3 22
Fax (0418) 51 50 96
Contactpersoon:
P. Hotke
SAYE A BACK Europe
Zutphenseweg 61
7251,DH Vorden
Tel. (0575) ss 23 89
Fax (0575) 55 38 15
Contactpersoonl
L. Bosman
directeur
mw; P Pansier
executive
SBC Elsevier Opleidingen B.V.
§0estelijke Parallelweg 54
Postbus 415
3330 AK Zwijndrecht
Tel. (078) 62s 37 s3
Fax (078) 6t28378
Contactpersoon:
mw. E,J. van Driel
csördinator binnendienst
Tel. (078) 625 37 0Q

mw. G.E.V. de Ruiter

verkooprnedewerkster
Tel. (078) 62s 37 47
SBl, training en advies
AmersÍoortseweg 98
Postbus 69
3940 AB Doorn
Tel. (0343) 47 fi A0
Fax (0343) 4132L8
Contactpersoon:
mw. drs. M.M. de Baedts
hoofd PR & Marketing
Tel. (0343) 47 33 26
Vestigingen:

- Aardenburg
Heerendreef 67
Postbus 16
4527 ZG Aardenburg
Tel. (0117) 492292
Fax (0117) 49 24 77
Contaetpersoon:
mw drs M.M. de Baedts
hoofd afdeling
Tel. (03,{3) 4V 33 26

- Kortehemmen
Boerestreek 24
92ll TV Kortehemmen
Postbus 547
9200 AM Drachten
Tel. (0s12) 38 67 00
Fax (0512)383272
Contactpersoon:
mw. drs. M.M. de Baedts
hoofd afdeling
Tel. (03a3) 47 33 26

- Oisterwiik
Gemullehoekenweg 14-3

Postbus 200
5060 AE Oisterwijk
Tel. (013) s231600
Fax (013) 52200 34
Contactpersoon:
mw. drs. M.M. de Baedts
hoofd afdeling
Tel. (0343) 47 33 26

SCA
zie: Stichting ter Certificering van Arbeids-
hygiënisten
SCA Hygiene Prqducts B.V. SCA
Arnhemse Bovenweg 120
Postbus 670
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3700 AR Zeist
Tel. (030) 698 46 66
Fax (030) 698 46 5s
Contactpersoon:
E, Scheppink
general sales manager
Tel. (030) 698 4673
Scaffolding Training Europe B.V. S.ïE.
Kokkelbank 9
4465 AP Goes
T€1. (0113) 27 60 o0
Iax (0113) 27 60 04
Contactpersoon:
mw J.P. Vermaas
administratieve medewerkster
E.L.R. Ferket
directeur
Scheepvaartinspectie Rotterdam SI
t-Gravenweg 665
Posttus 8634
3009 AP Ronerdam
Tel. (010) 266 86 26
Fax (010) 2022320
contactpersoon:
§f.M.K. Janssen
beleidsadviseur
Tel. (010) 26686 16
Schermer Tiommel & De Jong Arbodienst
sT&dJ
Oranje Nassaulaan \V
1075 AH Amsterdam
Tel. (020) 305 70 10
Fax (020) 305 70 15
Contactpersoon:
mw Y.G. Izeboud
product mànager
§chiÍf Electronic B.V.
Veldstraat 358
Postbus 70
6670 ABZerten
Tel. (0488) 4s 32 54
Fax (0488) 45 39 3A
Contactpersoon:
I.J. Hemesath
management assistent

J.§L Schiff
directeur
Schijvens Confectiefabriek Hilvarenbeek
B.V. S.C.H.
Diessenseweg 19-21

Postbus 15
5080 AA Hilvarenbeek
Tel. (013) 505 51 11
Fax (013) 505 33 70
Contaetpersoon:
M.A.J. Schiivens
A. Westerhuis
Schone Kleren Kampagne SKK
de Costakade 158
Postbus 1 1584
1001 GN Amsterdam
Tel. (020) 41227 8s
Fax (020) 47227 86
SCM nohoma Groep
Antillenstraat 1

Postbus 24
1520 AÀ'§íormer
Tel. (075) 647 84 78
Fax (075) 628 90 CIl
Contactpersoon:
V. de Hollander
A. v.d. Lek
Score B.V
Feithspark 5
Postbus 24
9356 ZG Tolbert
Tel. (0s94) si 40 00
Fax (0594) 5s 40 40
Contactpersoon:
G.J. Schnieders
office manager
E.B Mulder
sales manager
SDM, organisatie-adviseurs voor onderne-
mingsraden
Amersfoortseweg 94
Postbus 9
394ó AA Doorn
1i:1. (0343) 47 33 70
Fax (0343) 4'129 27
Contactpersoon:
Edward G. Arnold
organisatie-adviseur
Tel. (0343) 47 33 77
SeceuÍronics Nederland B.V.
Jhr. Moqkkade 27
Postbus 226
2180 AE Hillegom
Tel. (0252) st 63 26
Fax (0252) 523504



Contactpe6oqn:
J. Heuker of Hoel<
directeur
Sectie Arbeids- en Milieudermatologie
RUG/AZG
Hanzeplein 1

Postbus 30001
9700 RB Groningen
Tel. (050) 3672s 22
Fax (050) 361 2624
Contactpersoon:
prof. dr, P.J, Coenraads
dermatoloog
Tel. (050) 361 2s z0
§ectie Veiligheidskunde, Teehnisehe Univer-
siteit Delft
Kanaalweg 2b
2628 EBDelk
Tel. (015) 2781.477
Fax (015)2622235
Contactpersoon:
prof. dr. A.R. Hale
dr. ir. L.H.J. Goossens
Secumar Benelux b.v.
Koningin Julianaplein 4
Postbus 130
3930 EC Voudenberg
Tel. (033) 286 50 88
Fax (033) 286 50 00
Contactpersoon:
A.H.M. Rozendaal
directeur
Sedus Stoll B.V
Christiaan Huygensstraat 8

2665 KX B-leiswijk
Tel. (010) s21 41 88
Fax (010) 52r 31 89
Contactpersoon:
mw. L. Rienties
managemenf àssisrcnte
Seher 6c Co., B.V. Technische Handelson"
derneming, M.
Adm. Helfrichweg 2A
Postbus 190
2900 AD Capslle a/d lJssel
Tel. (010) 4s0 92 ss
Fax (010)4504176
Contactpersoon:
K.V. Seher
sales man4ger

rV. Geneugeliik
SER.EB B.V.
Buqg. R. van der Venlaan 3,\
4'i.91, PL Geldermalsen
Tel. (0345) s7 ss 44
Fax (0345) 57 24 44
Contactpersoon:
ing. J.F.M. Pinxter
directeur
A.H. Groenendijk
controller
SFB ArboDuo Arbo B.V.
Basisweg 10
Postbus 56304
1040 AH Amsterdarir
Te]. (020) 583 49 00
Fax (020) 583 20 71
Contactpersoon:
J. Dirkx
directeur
Tel. (020) 583 32 14
Vestigingen:

- Alkmaar
De Hooge §íaerder, Drechterwaard 102
Postbus 9412
1800 GK Alkmaar
Tel. (0V21 s66 72 92
Fax (0721 5667289
Contaqtperqoonl
mw R. Schweitz
aÍts

- Almelo
Hagenborgh 225-227
7607 JV Almelo
Tel. (0546) 85 13 56
Fax (0546) 85 03 93
Contactpersoon:
K.R. Holrop
aftsl

- Amersfoort
Stadsring 179
3817 BA Amersfoort
Tel. (033) 470 14 16/09 70
Fax (033) 470 01.04
Contactpersoon:
mw. H. Sehoone
arts

- Amsterdam
Entrada 401
1096 EL Amsterdam
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Tel. (020) 6e0 30 00
Fax (020) 40203 92
Contactpersoon:
J. Planken
arts

- Apeldoorn
Hoofdstraat 13
Postbus 10010
7301 GA Apeldo,orn
Tel. (055) s77 68 e0
Fax (055) 577 689s
co. ntactpersoon:
C' Vos
arts

- Arnhem
Utrechtsestraat 42a
Postbus 935
6800 AX Arnhem
TeL Q26) 35s 13 90
Fax (026) 355 13 93
Contactper§oon:
J.Kuijpers
artS

- Breda
Geb. Prinsenhq Í, YIaszak 6I-67
Postbus 1048
4801 BA Breda
Tel. (076) s2476Q0
Fax (076) 524 76 90
Contactpersoon:
J. Vermeulen
arts

- Den Bosch
Oude Vlijmensgweg 112
Postbus 70506.
5201 CH Den Bosch
Tel. (073) 627 ts 05
Fax (073) 627 15 54
Contactpersoon:
mw M. van Eijk
arts

- Doetinehem
Kapoeniestraat 1.3

7001 CB Doetinchem
Tel. (0314) 32 36 70
Fax (0314) 36 7273
Contactpersoon:
J. Kuiipers
aÍ§

- Dordrecht

Stationsweg 4
3311 IW Dordrecht
Tel. (078) 631 73 00
Fax (078) 631 03 10
Contactpersoon:
S. Autar
arts

- Drachten
Burg. \tríuiteweg 39 b
9203 KA Drachten
Tel. (0s12) 5209 9s
Fax (0512) 524323
Contactpersoon:
H. Terpstra
arts

- Eindhoven
Schimmelt 18
Postbus 602
5600 AP Eindhoven
Tel. (040) 26s s9 90
Fax (040) 265 59 88
Contactpersoon:
R. Dammer
àrt§

- Emmen
Raadhuisplein 11-12
7811 AP Emmen
Tel. (0591) 64 9222
Fax (0591) 644224
Contactpersoon:
J. Stoffers
arts

- Goes
Stationspark 2
Postbus 252
4460 AR Goes
Tel. (0113) 23 6s 30
Fax (0113) 2j 65 99
Contactpersoonl
mw. A. Barth
arts

- Gouda
Klein Amerika 16
2806 CA Gouda
Tel. (0182) st 57 77
Fax (Q182) 58 32 39
Co-ntactpersoon:
R. Van de Meent
àrts

- Groningen



Leonard Springerlaan 21
Postbus 1111
9701 BC Groningen
Tel. (050)m 520 50 90
Fax (050) 527 67 96
Contactpersoon:
J. Stoffurs
arts
Haarlem
Stationsplein 74
2011 LM Haarlem
Tel. (023) 53t sZt6
Fax (023) 531 53 83
Contactpersoon:
J. Planken
arts
Leeuwarden
Zuidersingel 8
Postbus 496
8901 BG Leeuwarden
Tel. (058) 234 79 90
Fax (058) 23479 95
Contactpersoon:
H. Terpstra
arts
Leiden
Business Center, Schipholweg 9-11
Postbus 578
2300 AN Leiden
Tel. (071) 5247j 91
Fax (071) s247394
Contactpersoon:
mw. H. Koole-Jacobus
arts
Lelystad
Stadhuisp.lein 67
8232 VM Lelystad
Tel. (0320) 28 17 t7
Fax (0320)287202
Contactpersson:
C. Vos
art§
Maastricht
Universiteitssingel 5a
Postbus 1710
6201 BS Maastricht
Tel. (043)382l.t90
Fax (043) 382 11 94
Contactpersoon:
T. Evenaar

arts
- Meppel

Industrieweg 28
7944t{'5 Meppel
TèI. (0522) 25 2s 44
Fax (0522) 2.5 StZt
Cqntactpersoon:
H.. Te-rpstra
arts

- Nijmegen
Takenhofplein 3b
6538 SZ Niimegeu
Tel. (024)36674a0
Fax (024) 366 74 92
Confactpersoon:
D, Tiiest
art§

- Rijswiik zh
Burg. Eloenlaan 319
Postbus 32.51
2280 GG Rilswilk zh
Tel. (070) 3e877 00
Fax (070) 39877 94
contactper§oon:
R. Van de Meent
arts

- Roermond
Begijnhofstraat 41
Postbus 132
6040 AC Roermond
Tel. (0475) 39 75 90
Fax (0475) 39 69 95
Contactpersoqn;
R. Dammer
arts

- Roosendaal
Molenstraat 4
4701, $ Roosendaal
Tel. (0165) 55 99 85
Fax (0165) 567687
Contactpersoon:
mw. M, Voorwald
arts

- Rotterdam
Twentestraat 96
Postlrus 5277
3008 AG Rotterdam
Tel. (010) 493 61 7s
Fax (010) 4% 6A 90
Contactpersoon:
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mw. M. Vuijk
arts

- Terneuzen
Hughersluys 23
4536 HM Terneuzen
Tel. (0113) 23 6s 30
Contactpersoon:
mw. M. Voorwald
arts

- Tiel
Appelboogerd 6
4003 BV Tiel
Tel. (0344) 63 35 88
Fax (0344) 63 18 69
Contactpersooru
D. Triest
erts

- Tilburg
Spoorlaan 430a
5038 CG Tilburg
Tel. (013) 532 rt 34
Fax (013) s443695
co.ntactpersoon:
J. Vermeulen
artS

- Uden
Pastoor Spieringsstraat 3
5401 GA Uden
Tel. (0413)26242s
Fax (0413) 25 281.5
Contactpersoe-n:
mw. A. Bosbaan
art§

- Utrecht
Gezondheidscentrum Qvervecht, Ama-
zonedreef 45
3563 CA Utrecht
Tel. (030) 261 5s 44
Fax (030) 262 57 79
Contactpersoon:
V. de Lint
arts

- Veendam
Locomobielstraat I
Postbus 41 1
9640 AK Veendam
Tel. (0s98) 62 48 48
Fax (0598) 6280rc
Contactpersoon:
J. Stoffers

art§
- Venray

Langeweg 85
5801 XV/ Veiuay
Tef. (0478) 58 96 31
fax (0478) s12624
Contactpersoon:
R. Dammer
art§

- Zaanda\.
Ebbehout l4-40
Postbus 2170
15Q0 GD Zaartdam
Tel. (075) 681 71 05
Fax (075) 681 70 91
Contactpersoon:
J. Planken
arts

- Zwolle
Burg. Roelenweg 22
Postbus 502
8000 AM Zwolle
Tel. (038) 428 7290
Fax (038) 428 12 59
Contactpersoon:
J. Mols
arts

SGA Bedrijfskleding b.v.
Basisweg 57
1043 AN Amsterdam
Tel. (020) 448 73 33
Fax (020) 673 43 82
Contactpersoon:
A.R. Horn
R. Verhoeve
SGBO.ABGKUN
zie: De Nijmeegse Bedrijfsartsenopleiding
Sociaal Geneeskundige BeroepsOpleiding
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
SFIL Psychotechniek B.V.
Arthur van Schendelstraat 612
Postbus 1047
3500 BA Utrecht
Tel. (030)2329s 55
Fax (030) 232 96 55
SI
zie: Scheepvaartinspectie Rotterdam
Siebrands
zie: Bureau Siebrands consultant voor orga-
nisatieontwikkeling en medeéggenschap



Simac Electronics
Eindstraat 53
Postbus 89
5150 AB Drunen
Tel. (0416) 37 69 00
Fax (041,6) 37 87 10
Contactpersoon:
B.L.J. de Klerk
directeur
Tel. (040) 258 24 74
M. Bax
oÍfice manager
Simplus Brandblusapparaten B.V.
\Tieldrechtseweg 24
Postbus 1 14
3300 AC Dordrecht
Tel. (078) 618 33 s5
Fax (078) 678 1,6 16
contactpersoon:
D.M. van Gent
bedrijfsleidet
L. Hokke
Sioo, Interuriiversitair Centrum voor
Ontwikkeling op het terrein van
Organisatie- en Veranderkunde
Adm. Helfrichlaan 1

3527 KV Utrecht
Tel. (030) 29I 30 o0
Fax (030) 297 30 L3
Contactpersoon;
mw. H.A. Dekker-van Brenk
programma-coördinator
dr. G.A.C. Smid
programma-directeur
SISWO
zie: Instituut voor Maatschappijweten-
schappen
SITO
zie: Vereniging van Werkgevers in Scheeps-,

Indusrie-, Milieu en Technische Onder-
houdsactiviteiten
SKA
zie: Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor
de Vleeswarenindustrie
SKA
zie: Stichting Kwaliteit van de Arbeid Con-
tract-caterings branche
SKH
zie: Stichting Keuringsbureau Hout

SKK
zie: Schone Kleren Kampagne
SKO
zie: Stichting voor de Certificatie van Vakbe-
kwaamheid
Slagersbond BCS
r0íagenstraat 2a
Postbus 2201
3440 DE'§Toerden
Tel. (0348) 43 01 81
Fax (0348) 43 35 44
Slidex Nederland B.V.
Bernhardstraat 50
Postbus 6
4"175 EE Haaften
Tel. (0418) s9 t473
Fax (0418) 592720
Contaetpersoon:
M.J. Lagemaat
directeur
§L Egger
SlipSafe Products B.V.
Cabauwsekade 55a
Posthus 36
3410 CA Lopik
Tel. (0348) 55 10 20
Fax (0348) 55 10 19
Contactpersoon:
A. Kaptiin
directeur
C.'Werkhoven
commercieel medewerker
Slot 6r Parners S Ec P

Maliebaan 45
3581 CD Utrecht
Tel. (030) 233 43 47
Fax (030)2334420
Contactpersoon:
J. van der Berg
mw. C.C.E. \Toltjer-Rippen
Snickers Original B.V.
Aruba 7
Postbus 20077
73Q2HB Apeldoorn
Tel. (05s) 543 00 5s
Fax (055) 5430077
Contàctpersoon:
R. van Ingen
commercieel directeur
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Sociale Verzekeringsbank SVB
Van Heuven Goedhardlaan 1

Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
Tel. (020) 6s6 s6 s6
Fax (020) 656 50 00
Contactpersoonl
J.W. Nebbeling
veiligheidskundige
Tel. (020) 656 50 45
Spirit Sressmanagement
Hooghiemstraplein 108
35L4 AZ Utrecht
Tel. (030) 276 97 16
Fax (030) 276 91. 81
Contactpersoon:
mw. J.M. Knijn
directeur
SRe
zie: Stiehting Regismatie Ergonomen
SStVHandep bv
Europaweg 97
Postbus 112
5700 AC Helmond
Tel. (0492) 59 86 98
Fax (0492\ 59 86 86
Contactpersoon:
R. de Jong
verkoopmanager
Tel. (0183) 56 96 96
A. Derks
manager
sT&dJ
zie: Schermer Trommel 6c De Jong Arbo-
dienst
Stabag Pcl B.V.
Havendijk 21
Postbus 83
4730 AB Oudenbosch
Tel. (0165) 31 53 00
Iax (0165) 3179 80
Stator Bedriifshulpverlening
Spoordiik 17
Postbus 8223
3503 RE Utrecht
Tel. (030) 2427070
Fax (030) 2427077
Contactpersoon:
mw. §í.J. van Hardeveld
manager algemene zaken

Tel. (03'0) 242 70 77
mw. A.D. van.Weerlee
manager relatiebeheer
Tel. (030) 24270 60
STEP
zie: Stichting Ergonomie & Preventie
Stichting Aids Fonds
Keizersgracht 390-392
1016 GB Amsterdam
Tel. (020) 626 62 6 69
Fax (020) 627 5221.
Contactpersoon:
gratis aids-infolijn
TeI.0800 022222A
Stichting Arbouw
La Guardiaweg 4
Postbus 8114
1005 AC Amsterdam
Tel. (020) s80 55 80
Fax (020) 580 55 55
Contaclpersoon:
L . Akkers
directeur
Stichting Bedriifsgezondheidsprogramma's
VvIK
Cathariinesingel 55
Postbus 19001
3501 DA Utrecht
Tel. (030) 234 37 04
Fax (030) 234 36 32
Contactpersoon:
drs. A.I. Haartsen
P.A.J.M. Bleiis
Stichting Bedrijven met Bedriifsbrandweer
S.B.B.
Komeet 17
Postbus 385
3220 AJ Hellevoetsluis
Tel. (0181)324s 82
Fax (0181) 32 38 33
Contactpersoon:
mw. H. Koppenol
bureauhouder
Stichting Ergonomie 6c Preventie STEP
Deldenerstraat 40
7551 ,AG Hengelo ov
Tel. (074) 2sA 44 s3
Fax QV412426254
Contactpersoon:
A. Bruggeman



directeur
Stichting Examenbureau Vervoer en
Logistiek EVL EVL
Genielaan 4
Postbus 725
2400 AS Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 46 97 77
Fax (01721 46 97 99
contactpersooni
mw. C. Dieke-de Hey
examenonrwikkelaar
Stichting GGD-Arbozorg
Van Hogendorplaan 501
Postbus 3051
3130 CB Vlaardingen
Tel. (010) 248 80 63
Fax (010)2488079
contactpersoon:
mw; B. van de Brug
management assistent
Tel. (010) 248 80 s8
Vestiging:
- Delft

Ztiderstraat 48a
Postbus 2876
2601 C!í DelÍt
Tel. (015) Zts 71 70
Fax (015) 219 01,83

Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Huizermaatweg29
Postbus 50
127A AB Huizen
Tel. (035) 526 87 37
Fax (035) s26 83 81
Contactpersoon;
P.V. Zittersteijn
beleidsmedewerker kwaliteitszorg
Stichting Kwaliteit van de Arbeid
Contract-cateringsbranche SKA
Ratseplein 1

Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Tel. (013) s94 44 66
Fax (013.) 468 6:872
Contactpersoon:
mw. G,T.M. van der tWerf

secretaris
E. Hemelaar
secretariaatsmedewerker
Tel. (013) 594 44 37

Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de

Vieeswarenindustrie SKA
Leidsevaart 594
Postbus 568
2003 RN Haarlem
Tel. (023) 510 11 01
Fax (023) s10 t1 46
Contactpersoon:
E.M. Lemans
medewerker Sociaal Secretariaat
Tel. (023) 52t4277
J. Rutten
arbeidsconsulent
Tel. (030)2723177
Stichtine Kwaliteitsdienst KDI
Schorpioenstraat 290
Postbus 84031
3009 CA Rotterdam
Tel. (010) 455 47 00
Fax (010) 455 88 57
Contactpersoon:
dr lll,J. P.A. van Beers
directeur
B.H.S. Oosterhuis
business unit manager
Stichting Max Milieu Promotions
Vletweide 56
3981 ZM Bunnik
Tel. (030) 6s7 22 10
Contactpersoon:
drs. J.P. Soethout
Tel. (030) 657 22 10
Stichting Pandora
2e Const. lluygensstraat 77
Postbus 75622
1070 AP Amsterdam
Tel, (020) 685'ttv1.
Fax (020) 6t23699
Contactpersoon:
mw. M,§í. Knuttel
directeur
Stichting Postacademisch onderwijs
Gezondheidstechniek en Milieutechnologie
PAO-GT
Stevinweg 1

Postbus 5048
2600 GA Delft
Tel. (015) 278 46 78
Fax (015) 278 46 19
Contactpersoon:

adressenlijst 16.3



16.3 adressenlilst

mw. ir. M. Nieuwenhuis
coördinator opleidingen
Stichting Registratie Ergonomen SRe
Gebouw 133, Sehiphol Oost
Amsterdam
Postbus 7700
1177 ZL Schiphol-Oost
Tel. (020) 6;49 57 87
Fax (020) 649 V6 LS
Contactpersoon:
drs. F.G.J. Iíitt
voorzitter
Tel. (0594) 62 19 71
Tel. (020) 649 sr 87
Stichting ter Certificering van
Arbeidshygiënisten SCA
Sutton 7
7327 LB Apeldoorn
Tel. (055) s34 23 28
Fax (055) 5342329
Contactpersoon:
R. Duine
G. §Tieling
secretaris
Stichting Volksgezondheid en Roken
Stivoro
J. van Oldenbarneveltlaan 9
Postbus 84370
2508 AJ Den Haag
Tel. (070) 3s22s s4
Fax (070) 354 48 29
Contactpersoon:
mw. M.E.A.H. Nellen
stafmedewerker voorlichting
G.Zeeman
hoofd campagnes
Stichting voor de Certificatie van
Vakbekwaamheid SKO
Boerhavelaan 40
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Tel. (079) 3s3 13 43
Fax (079) 353 13 65
Contactpersoon:
ir. C. van der Toorn
manager
Tel. (079) 3s3 7206
N.C. de Koning
systeembeheerder

Stichting VPGl-CertiÍicaat
Startbaan 5
Postbus 220
1180 AE Amstelveen
Tel. (020) 640 07 48
Fax (020) 640 lt 86
Contactpersoon:
A.W. Verdel
Stigas Arbodienst B.V.
Paletsingel 36
Postbus 266
2700 AG Zoetermeer
Tel. (079) 363 68 00
Fax (079) 363 68 01
Contactpersoon:
M. Creemers
manager preventieve arbozorg
Tel. (079) 36:3 68 09

J. van den §íijngaard
pr & voorlichting
Tel. (079) 363 68 00
Vestigi.ngen:

- Alkmaar
Schinkelwaard 20
Postbus 8187
1802 KD Alkmaar
Tel. (072) 51877 50
Fax (A721 51877 69

- Amersfoort
Stadsring 179
Postbus 1622
3800 BP Amersfoort
Tel. (033) 470 75 74
Fax (033) 470 0'1 04

- Amsterdam
vair der Madeweg 41
Postbus 392
21,30 AJ Ainsterdam
Tel. (020) 600 38 66
Fax (020) 600 38 71,

- Arnhem
Schepen Bieiwischstraat 5-17
Postbus 30333
6803 AH Ainhem
Tel. (026) 327 2074
Fax Q26)327 U 4A

- Bergen opzoom
Peter Vineloolaan 46c
Postbus 112
4600 AC Bergen op Zoom



Tel. (0164) 23 92 99
Fax (0164) 23 93 09
Breda
De Elleboog 60
Postbus 184
4840 AD Breda
Tel. (076) 54230 6A
Fax (076) 5423070
Den Bosch
Helftheuvelpassage 12
Postbus 2402
5202 CK Den Bosch
Tel, (073) 6222220
Fax (073) 627 00 L3
Den Haag
Paviljoensgracht 1H
Postbus 61
2501 CB Den Haag
Tel. (070) 364 45 As
Fax (070) 3$ AS 63
Den Helder
Paleiskade 17
Postbus 630
1780 AD Den Helder
Tel. (02231 62 03 04
Fax (02231625628
Deventer
Leeuwenbrug 75-79
Postbus 659
7300 AR Deventer
Tel. (055) s2212 ss
Fax (055) 522 13 80
Doetinchem
Edisonstraat 88
Postbus 702
7000 AS Doetinchem
Tel. (0314) 36 05 7s
Fax (0314)362390
Emmen
Raadhuisplein 12
Postbus 1059
7801 BB Emmen
Tel. (0591) 64 42 40
Fax (0591') 640277
Goes
Stationspark 2
Postbus 266
4460 AR Goes
Tel. (0113) 2j 65 04
Fax (0113) 23 65 97

Gouda
Antwerpseweg 5

Postbus 477
2800 AL Gouda
Tel. (0182) 56 84 28
Fax (0182) 56 84 4r
Groningen
Zaagmuldersweg 530
Postbus 4
9700 AA Groningen
Tel, (050) 590 03 50
Fax (050) 590 03 90
Haarlem
Stationsplein 74 A
Postbus 3017
2001 DA Haarlem
Tel. (023) 531 40 50
Fax (023) 5340869
Harderwiik
'!íethouder Jansenlaan 3
Postbus 1106
3840 BC Harderwijk
Tel. (0341) 43 27 99
Fax (0341) 43 16 99
Heerlen
Geerstraat 36
Postbus 563
6400 AN Heerlen
Tel. (045) 574 26 04
Fax (045) 574 23 56
Helrrrond
De Callenburgh 4
Postbus 768
5700 AT Helmoud
Tel. (0492) 55 40 50
Fax (04921 549879
Hengelo
P.C. Hooftlaan -§6

Postbus 971
7550 AZ Hengelo
Tel. (074) 256 69 63
Fax (074) 256 6s 37
Hoofddorp
Kruisweg 643
Postbus 392
2130 A-S Hoofddorp
Tel. (023) 6532424
Fax (023) 6532795
Hoogeveen
Crerarstraat 8-10
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Postbus 403
7900 AK Hsogeveen
Tel. (0528) 27 BS 90
Fax (0528) 27 86 68

- FIorst
Prinses Marijkestraat 5
Postbus 621 1

5960 AE Horst
Tel. 19777 398 91,19
Fax (0771 398 69 98

- Leeuwarden
Tadingastraat 5
Postbus 333
8901 BC Leeuwarden
Tel. (058) 284 43 48
Fax (058) 284 43 0O

- Lelystad
Stadhuisplein 65
Postbus 350
8200 AJ Lelystad
Tel. (0320) 23 46 66
Fax (0320) 23 46 50

- Maastricht
Gaetano Martinolaan 85
Postbus 1205
6207 BE Maastricht
Tel. (043) 367 0202
Fax (043) 36L 92 08

- Naaldwiik
Tiendweg 30e
PrNtbus 313
2670 Al Naaldwilk
Tel. (0174) 62 64 4r
Fax (0174) 62 53 19

- Nieuwegein
Erfstede 47 a

Postlus 662
3430 AR Nieuwegein
Tel. (030) 60s 09 22
Fax (030) 60s 09 07

- Nijmegen
Canisiussingel 26 d
Postbus 1505
6501 BM Nijmegen
Tel. (024) 360 30 50
Fax (024) 360 40 73

- Rijswiik zh

J.C. van Markenlaan 3
Postbus 31
2280 AA Riiswijk zh

Tel. (070) 394 94 44
Fax (070) fi6 A6 94
Rotterdam
§íijnhaven 40
Postbus 53006
3008 HÀ Rotterdam
Tel. (010) 474 0202
Fax (010) 414 80 23
Spijkenisse
Punrweg 1

Postbus 72
3200 AB Spijkenisse
Tel. (0181) 62 39 25
Fax (0181) 6237 75
Tiel
Appelboogerd 6
Postbus 161
4000 AD Tiel
Tel. (0344) 63 34 88
Fax (0344) 63 38 42
Tilburg
Spoodaan 304
Postbus 961
5000 AZ Tilburg
Tel. (013) 537 tB A2
Fax (013) 537 t9 23
Uden
Rondweg 35
Postbus 186
5400 AD Uden
Tel. (0413) 2s 4s 25
Fax (0413) 25 45 79
Utrecht
Kaap Hoorndreef 60
Postbus 31 19
3502 GC Utrecht
Tel. (030) 266 L4 2s
Fax (030) 266 76 s9
'Weert

Schatbeurderlaan 8c
Postbus 10198
6000 GD §íeert
Tel. (049s) s4 4s 9s
Fax (0495) 53 63 47
'Winschoten

Vissersdijk 21
967'1. EG Winschoten
Tel. (0s97) 42 29 20
Zaatdam
Ankersmidplein 65



Postbus 1576
1500 AM Zaandam
Tel. (07s) 670 60 61
Fax (075) 674 25 96

- ZwoÍle
Dr. A. Stolteweg la
Postbus 74
8000 AB Zwolle
Tel, (038) 4s339 77
FaN (038) 454 42 52

- Apeldoorn rayonkantoor
Pr. Ií. Alexanderlaan 403
Postbus 659
7300 AR Apeldoorn
Tel. (0s5) s79 09 66
Fax (055) 5223276

- Eindhovenrayonkantoor
Paradilslaan 40 B
Postbus 6460
5600 HL Eindhoven
Tel. (040) 265 58 80
Fax (040) 246 25 2s

- Apeldoornregiokantoor
Pr. \tr Alexandeiaan 44t
Postbus 659
7300 AR Apeldoorn
Tel. (05s) s79 09 66
Fax (055) s223276

- Eindhovenregiokantoor
Paradijslaan 40 A
Postbus 718
5600 AS Eindhoven
Tel. (040) 243 30 73
Fax (040) 243 15 34

Stivoro
zie: Stichting Volksgezondheid en Roken
Stoekhausen N.V.
Helststraat 4913
B-2630 Aartselaar
Tel. (+323) 887 25 7l
Fax (+323) 88V 15 69
Contactpersoon:
J. Vandenbergh
directie-assistent
R. Westerbeek
adviseur
Tel. (030) Z2A 4s 91
Sreefland Textiles B.V.
Dorpsweg 135
Postbus 55006

3008 EA Rotterdam
Tel. (010) 495 18 58
Fax (010) 495 19 97
Contactpersoon:
A.A. Weststrate
P. Slqven
Stug Videoprodukties
Het nieuwe land 8
Postbus 301t
6802 DA Arnhem
Tel. (026) 351 02 81
Fax (026) 370 03 57
Contactpersoonl
P.J. Bakker
Y.H,M. Linders
STZ advies & onderzoek
§7TC, gebouw Kroon, Pastoor Petersstraat
7s4-156
Postbus 195
5600 AD Eindhoven
Tel. (040) 246 02 es
Fax (040) 296 05 33
Contactpersoon:
A. van Halem
'consultant/onderzoeker
Tel. (040) 242 98 A7
M. van Klaveren
consultant/onderzoeker
Tel. (0299) 429s 04
Stöpler Instrumenten Ec Apparaten B.V
St. Laurensdreef 22
PostL,us 2445
3500 GK Utrecht
Tel. (030) 264 49 17

Fax (030) 261 37 66
Contaetpersoon:
R.H. tuigies
commercieel manager
Tel. (030) 264 49 3s
W. de Klerk
service manager
Tel. (030) 264 49 50
Subc,ommissie MAC-waarden SER
Bezuidenhoutseweg 60
Posthus 90405
2509 LK Den Haag
Tel" (070) 349 9s s8
Fax (070) 383 25 35
cQntactpersoon:
].]. Brokamp
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SVB
zie: Soeiale Verzekeringsbank
SVO Bureau voor strategie, vernieuwing en
organisatie
Molendijk 6a
3361 EN Sliedrecht
Tel. (0184) 47 93 00
Fax (0184) 42A298
Contactpersoonl
mw. G.Huisman-Dani<ers
M. van Vuren
adviseur
SVZ, Havenondernemiersvereniging Rotter-
dam
Oostmaaslaan 71
Postbus 4222
3006 AE Rotterdam
Tel. (010) 402 03 99
Fax (010)4120687
Contactpersoon:
mr. E.J. §íijdeveld
beleidsmedeweiker AGM
Synerchem Branche TechnologieCentrum
Chemische Industrie
Vliemeg 16
Postbus 443
2260 AKleidschendam
Tel. (070) 337 87 77
Fax (070) 337 87 75
Syntens
De Ruyterkade 5
Pqstbus 19408
1000 GK Amsterdam
Tel. (020) 6A2rc00
Fax (020) 623 30 OO

Contactpersoon:
mw. C. Witte
adviseur
SZS
zie: Vereniging van Scheepsbenodigheden
Handelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers
SZV-Directie Arbo
zie: Ministerie. van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, Directie Arbeidsomstandighe-
den

T&A
zie: Vakgroep Technologie en Arbeid

TAb 2 Duizend
zie: Hogeschool Enschede, bureau Twentse
Aanpak bedrijfsfysiothenpte 2 Duizend
Tamboer en Co. B.V.
Kon. §Tilhelm inalaan'l 2
Postbus 49
2000 AA Haarlem
Tel. (023) s3r 97 02
Fax (023) 53296 \L
Contaetpersoon:
J.A. Huisman
verkoper
R. van der Zijden
verkoper
Tauw BV
Handelskade 11
Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570) 69 99 t1,
Fax (0570) 69 96 66
Contactpersoon:
C.L Boeckhout
senior adviseur arbeidshygiëne en binnenmi-
lieu
Tel. (0570) 69 98 07
Taxameter Centrale B,V. TMC
v.d. Madeweg 9
Postbus 94143
1090 GC Amsterdam
Tel. (020) 46204 62
Fax (020) 692 0l 25
Contactperseon;
B. Ulfee
adviseur
Tel. (020) 4620422
R. Doodkorte
productgroeB manager
Tel. (020) 4620424
TCD
zie: Arboforum. B.V. Trainingscentrum Del-
dernerbroek
TCP
zie: Ten Cate Protect B.V,
TCTD
zie: Technische Commissie voor Toestellen
onder Druk
Teach & Tlain B.V
Zanderij 29
1785 ZMAmstelveen
Tel. (020) 643 91 t1,



Fax (020) 640 1226
Contactpersoon:
mw. L.C. §lilhelm
office manager
Tebodin, Consultants & Engineers
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Postbus 16029
2500 BA Den Haag
Tel. (070) 348 09 7r
Fax (070) 348 06 45
Contactpersoon:
ir. GJ.F, Zernstra
TQS coördinator
Tel. (070) 348 03 53
Techniek en Maatschappij-wetenschaps-
winkel TUE Tema-winkel
Tema gebouw K1,04, Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. (040) 247 38 36
Fax (040) 245 59 251243 29 83
Contactpersoon:
mw M. Pronk
voorzifter
R. Custers
publiciteit
Technisch Bureau Koehein
Ereprijslaan 69
Postbus 66
3925 ZH Scherpenzeel gld
Tel. (033) 277 2s 94
Fax (033) 277 3274
Contaclpersoon:
Th. C. Koehein
mw. C.C. Koehein
Technisch buteau vao Eeden
Verdistraat 2
Postbus 5027
5201 GA Den Bosch
Tel. (073) 6t4 96 rs
Fax (073) 61.4 96 7s
Contactpersoon:
ing. M. van Eeden
Technische Commissie voor Toestellen
onder Druk TCTD
§íeena Zuid 168
Postbus 769
3000 AT Rotterdam
Tel. (010) 2oI +2 88
Fax (010) 41.1.75 80

Contactpersoon:
H.J. Nijhuis
secretaris
C. Nieulant
voorzitter
Tel. (079) 32I r0 77
Technische Import- en Handelsonderne-
ming Merwetechniek B.V.
De Dintel 14
Postbus 235
5680 AE Best
TeI. (049e) 33 00 25
Fax (04991 37 74 03
contactpersoon.
P, van Merwe
directeur
Technologisch Instituut vzw,
Ingenieurshuis - K VIV
Desguinlei 241
8-2018 Anrwerpen
Tel. (+ 32 3) 216 09 96
Fax (+ 32 3) 2t6 06 89
TEMA
zie: Tema Ingenieurs BV
Tema Ingenieurs BV TEMA
Oranjeplein 105
Postbus 5102
6202WG Maastricht,
Tel. (0a3) 362 s4 44
Fax (043)3520631.
Contactpersoon:
ir. F.M.J.L. van'W'etering
adviseur
Tema-winkel
zie: Techniek en Maatschappij-weten-
schapswinkel TUE
Ten Cate Protect B.V. TCP
Campbellweg 30
Postbus 186
7440 AD Nijverdal
Tel. (0548) 63 39 22
Iax (0548) 6:3 32 56
Contactpersoon:
mw. A. Bergsma
manager
Tel. (0548) 63 36 23
D.H.L. van der Lugt
verkoop directeur
Tel. (0548) 63 36 s0
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Ten Hagen & Stam
Reguliersweg 11
Postbus 34
2501 AG Den Haag
Tel. (070) 304 57 00
Fax (070) 304 58 07
Testo B.V.
Randstad 21-53
Postbus 1026
1300 BA Almere
Tel. (036) 548 70 00
Fax (036) s487009
Contactpersoon:
R. van Zijl
Tel. (036) 548 70 03
A. van Battum
(036) s48 7A 04
tygeler 8.V., Machinehandel
Danzigerkade 1

Pqstbus 6181
1005 ED Amsterdam
Tel. (020) 684 t6 75
Fax (020) 684 L6 94
contactpelsoQn:
J.A. Prins
directeur
TFC TiainingsMedia TFC
Arnhemsestraatweg 17
Postbus 320
6880 AH Velp gld
Tel. (026) 369 3120
Fax (026) 369 37 19
Contactpersoon:
verkoop binnendienst
T€1. (026) 369 3t20
ThIS Analytical B.V.
Heerbaat220
4817 NL Breda
Tel. (076) s7137 1,7

Fax (076) s812028
Contactpersoon:
H. Oele

J. Palte
TLO Holland Controls BV'
Noordhoek 55
3351 LD Papendrecht
Tel. (078) 641 00 11
Fax (078) 641 06 42
Contactpersoon:
ïA.M. Lohman

directeur
TM-o
zie: Tukkers Milieu-onderzoek
TMC
zie: Taxameter Centrale B.V.

TNO Nederlandse Qrganisatie voor toege-
past-batuurwetenschappeliik onderzoek
TNO Wegwiizer
Schoemakerstraat 97
Postbus 6050
2600 JA Delft
Tel. (015) 269 69 69
Fax (015) 2il24A3
Contactpersoon:
mw. van Diik
mo wegwiizer
TNO Arbeid
Polarisavenue 151
Postbus 71 8

2130 AS Hoofddorp
Tel. (023) ss493 93
Fax (023) s54 93 94
TNO Arbeidstoxicologie
zie: TNO Voeding
TNO Bouw, Afdeling Binnenmilieu, Bouw-
fysica en Installaties
Schoemakerstraat 97
Postbus 49
2600 AA Delft
Tel. (015) 269 53 00
Fax (015) 269 52 99
Contactpersoon:
ir. M. Rolloos
senior adviseur/onderzoeker
ing. B. Knoll
adviseur/onderzoeker
Tel. (01s) 26e í274
TNO Certification
Schoemakerstraat 97
Postbus 6080
2600 JA Delft
Tel. (015) 269 49 86
Fax (015)2627393
Contactpersoon:
P.CJ. Blacquière
directeur algemene zaken
Te]. (055) s49 32 61
TNO Industrie
de §7ie1en 6
Postbus 623.5



5600 HE Eindhoven
Tel. (0a0) 265 03 s4
Fax (040) 265 03 05
Contactpersoon:
J.H. Lucas
coördinator productontwi kkeling
Tel. (015) 260 87 0s
ir. R.A.J. §7ijlens
afdelingshoofd
Tel. (040) 265 03 59
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie
TNO-MEP
Laan van Westenenk 501
Postbus 342
7300 AH Apeldoorn
Tel. (055) 549 34 93
Fax (055) 541.98 37
Contactpersoon:
ir. M. Molag
coördinator veiligheidsstudies
Tel. (055) 549 3824
P, van Beek
coórdinator ongevallen
Tel. (055) 549 38 10
TNO Prins Maurits Laboratorium TNO-
PML
Lange Kleiweg 137
Postbus 45
2280 AA Rijswiik zh
Tel. (015) 2842842
Fax (015) 284 39 51
contactpersoon:
ing. Th. M. Groothuizen
M&P manager
Tel. (015) 284 35 35
H. Schuijt
pr-officer
Tel. (015) 284 35 t0
TNO Technische Menskunde TNO-TM
Kampweg 5
Postbus 23
3769 ZG Soesterberg
Tel. (0346) 3s 6211
Fax (0346) 35 39 77
contactpersoon:
drs. H.A.M. Daanen
werkplekergonoom
drs. Delleman
programmaleider werkplekergonomie
Tel. (0346) 3s 63 47

TNO Voeding
Utrechtseweg 48
Postbus 360
3V00 AJ Zeist
Tel. (030) 694 4e 03,112

Fax (030) 694 49 26
Contactpersoon:
dr. J.J. van Hemmen
hoofd afdeling Arbeidstoxicologie
Tel. (01s) 284 30 32 / 1030) 694 49 t3
TNO-MEP
zie TNO Milieu, Energie en
Procesinnoyatie
TNO-PML
zie: TNO Prins Maurits Laboratorium
TNO.TM
zie: TNO Technische Menskunde
TOTAL EFFECT Marketing &
Communicatie Management
Anna van Burenlaan 53
Postbus 3321
2001 DH Haarlern
Tel. (023) 529 29 4r
Fax (023) s29 03 06
Contactpersoon:
ing. A.J.M. §Teynman
algemeen directeur
ing. A. VolÍfensperger
directeur/managing partner
Training:centnrm Bf andweer Mis singen
Oosterhavenweg 24
4381 TX Vlissingen
Tel. (0118) 46 6A 5Al4Z 1.0 0'0

Fax (0118) 41 66 78
Contactpersoon:
J.L. Vermeulen
Tel. (0118) 421288
C.R. Ilipse
Tiansfergroep Rotterdam & Omsffeken
Museumpark 40
Postbus 420
3000 AK Rotterdam
Tel. (010) 241 44 40
Fax (010) 241 44 4l
Contactpersoonr
D. Buitenshuis
unit manager
Tel. (010) 24t 44 50
Travers Opleidingen B.V.
Dr. A. Schweitzerweg 1
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3744 MG Baarn
Tel. (035) 688 95 88
Fax (035) 688 95 95
Contactpersoen:
A. van Dijk
trainer/adviseur
mw. drs. G. van Overbeeke
trainer/adviseur
Tiital
Mandenmakersffaar 41
Postbus 530
3190 AL Hoogvliet rr
Tel. (010) 29s s9 sS
Fax (010) 295 39 66
Contactpersoon:
Th.M.L. de Vliegh
commercieel directeur
J.H. de Vliegh
logistiek direeteur
Tukkers Milieu-onderzoek TM-o
Pompmolenlaan 19
Postbus 421
3440 AK Woerden
Tel"(0348) 422242
Fax (0348) 47 08 69
Contàctpersoon:
J.J. Hink
algemeen manager
ir. D.A.M. Keilzer
hoofd projectmanagement
Vestigingen:

- Assen
Lauwers 1

Postbus 261
9400 AQ Assen
Tel. (0592) 31, § A2
Fax (0592) 31 85 19
Contactpersoon:
drs. T. Katgert
ve§tiging§lnanàger
Tel. (0592) 39 22 8l

- Den Bosch
Zuiderpakweg 284
Postbus 1812
5200 BB Den Bqsch
Tel. (073) 680 93 00
Fax (073) 6'13 76 97
Contactpersoon:
inS.J..G.de Vugt
vestlgrngsmanager

Tel. (073) 680 9294
TWL
zie: Nederlandse technische vereniging vqor
installaties in gebouwen
Twaalf Provinciën, de
zie: De Twaalf Provinciën Landelijke Arbo-
dienst N.V
§mpro Benelux
De Riiksstraatweg 36
Postbus 381
322A AI Hellevoetsluis
Tel. (0181) 3249 tO
Fax (0181) 3249 18
contactpersoon;
i,nw. M. Akster

U

Uitgeverij Lemma B,V.
Newtonlaan 57
Postbus 3320
3502 GH U-trecht
Tel. (030) 2s4 s6 sz
Fax (030) 251 24 96
Contactperspon:
R.K. Veen
directeur
Uitgeverii/Studiecenrnum Kerckebosch b.v.
Julianalaan 65-67
Postbus 122
3700 ACZeist
Tel, (030) 698 4222
Fax (030) 698 4223
Contactpersoon:
S.A. Gelling
Universiteit Maastricht, ValEgroep Epide-
miologie
P Debeyeplein 1

Posttrus 616
6200 MD Maastricht
Tel. (043) 388 23 86
Fax (043) 361 86 8s
Contactpersoon:
dr. G.M.H. Swaen
wetenschappeli j k medewerker
Universiteit Twente-TO sectie Cognirieve
Ergonomie CE
Drienerlolaan 5
Postbus 217
7500 AE Enschede



Tel. (053) 489 33 2s
Fax (053) 489 47 21
Contaetpersoon:
dr. G.P.J. Spenkelink
medewerker sectie ergonomie
Tel. (0s3) 489 33 04
ir. J, Besuijen
medewerker sectie ergonomie
Tel. (053) 489 33 46

V

V.I.A.-Consult Beleid en Organisatie
Maliebaan 14
Postbus 306
2300 AH Leiden
Tel. (071) s74 75 4Q

Fax (071) 514 V61.0
Contactpersoon:
H.P.W. Vermeeren
organisade adviseur
Vestiging:

- Amsterda:m
Nieuwendammerdijk 527A
1023 BS Amsterdam
Tel. (020) 634 71.2s
Fax (Q20) 636 82 62

v.v.v.F.
zie Vereniging van Verf- en Drukinktfabri-
kanten
Vakcenuale voor Middelbaar en Hoger
Personeel MHP
Randhoeve 223
Postbus 400
3990 DK Houten
Tel. (030) 637 4v 92
Fax (030) 637 88 29
Contactpersoon:
mw. drs. H.L. Bastiaan-Schonewille
staÍmedewerkster
Vakcentrum, Betoepsorganisatie van
Levensmiddelendetaillisten
Houttuinlaan 14A
3447 GM W'oerden
Tel. (0348) 41 97 71
Fax (0348) 42 1.8 01.

Contactpersoon:
mw, mr. P.E.H. Hoogstraaten
directeur
mw. dru A.W. Strockmeijer

beleidsnredewerker
Vakgroep Arbeids- en
Organisatiepsycholo gie,
Katholieke Universiteit Nijmegen
Montes§:orilaan 3

Postbus 91 04
6500 HE Nijmegen
Tel. (024) 361 26 39
Fax 1024]1 361. s9 37
Cóntactpersoon:
drs, G.P.A. Bergers

doc.encionderwij scoördinator
Tel. (024) 36125 52
Vakgroep Ergonomie
zie: niversiteit Twente-TO sectie Cognitieve
Ergonomie
Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Soc.i4le
Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde,
KUN Sectie Arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde
Geert Grooteplein 21
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel. (024) 361 32 35
Fax (024)3541862
Vakgroep Technologie en Arbeid T6eA
Der Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
TeL (040) 247 2493
Fax (040) 243 7t 6l
Contactpersoon:
dr. FI.F.J.M. van Tuijl
universitair hoofddocent, interim voorzitter
dr. ir. H. Kragt
universitair hoofddocent
Tel, (040) 247 37 A1.

Van den Broek Ee.partners
Baronielaan 95
4818 PC Breda
Tel. (076) 5202711
Fax (076) 520 21 66
Van der Bend B.V.
Kloosterweg 34
Postbus 73
3230 AB Brielle
Tel. (0181)41 80 ss
Fax (0181) 41 V4 s0
Contactpersoon:
mw. A.M. van der Bend

adressenlijst 16.3



16.3 adressenlijst

directeur
Van der Heide B.V.
Rijdstraat 6
Postbus 6
9290 A[Kollum
Tel. (0511) 4s 40 40
Fax (0511) 45 4204
Contactpersoon:
A.A. den Boer
commercieel manager
G.M. van Marle
hoofd opleidingen
Van der Kaay ïaining en Advies v.o.f.
LangeZand3
Postbus 181
3890 AD Zeewolde
Tel. (036) 522 4L 77
Fax (036) 522 30 69
ContacÍpersoon:
M. van der Kaay
directeur
mw W,M. van der Kaay-de Bruijn
Van Hall lnstituut Hogeschool viiot
voeding, milieu en landbouw VHI
Agora 1

Postbus 1754
8901 CB Leeuwarden
Tel. (058) 284 6t 6;0

Fax (058) 284 6t 99
Contactpersoon:
mw. drs. T. Hepping
manager post-HBO opleidingen
mw. M. Schonenberg
bureau assistent
Van Hecke Partners B.V. Managers VHPM
Keizerstraat 12
5211 HG Den Bosch
Tel. (073) 690 17 88
Fax (073) 692 85 89
Contactpersoon:
J. van der Klaauw
office manager
Van Ochten Bedriifskleding
Hekven 7
Postbus 3297
4800 DG Breda
Tel. (076) 541 68 88
Fax Q76) 54194 70

Van Vugt & Partners, Adviseurs
Werkomstandigheden wp
Amstelstein, Burg. Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel
Tel. (020) 496 3s 00
Fax (020) 496 58 68
Contactpersoon:
drs. A. van Prooiien
parmer
H. van Vugt R.A.H.
arbeidshygiënist/directeur
Vandenbos Handelscompagnie C.V.
Philipsstraat 2
Postbus 323
2700 AHZoetermeer
Tel. (0791 347 04 1r
Fax (079) 342347s
Contactpersoon:
A. Th. C. Fioole
verkoopleider
Vandeputte Medical B.V. VDP
Galvanibaan 1-3
Postbus 1533
3430 BM Nieuwegein
Tel. (030) 600 51 51
Fax (030) 6000427
Contactpersoon:
B.A. Berfelo
product specialist

J. Bancken
gales manager
VB & B Bedrijfsfysiotherapie
Van Reigersbergenstraat 198
1052 §(/S Amsterdam
Tel. (020) 68670 s4
Fax (020) 463 02 \Q
Contactpersoqn:
mw- A.L. Boerma
be.driilsfysiotherapeutl
mw H.M. Verschurer-Braams
bedrij fsfysiotherapeut
Tel. (076) 53A 00 27
Oude Rijsbergsebaan 7
4838 BH Breda
Tel. (076) fio 0a 27
Fax (076) 530 00 44
Contactpersoon:
mw. H.M. Verschuren-Braams
bedriifsfysiotherapeut
mw. A.L. Boerma



bedri j fsfysiotherapeut
Tel. (020) 686 70 s4
vBc
zie: Vereniging Bewegingsleer Cesar Com-
missie Bedrii fsoefentherapie
vBo (vDP)
zie: VDP Safety (van Bavel B.V.)
VBW
zie: Vereniging Bloemist-§íinkeliers
VCC, Maatwerk in Technische Opleidingen
Schipholpoort 40
2034 MB Haarlem
Tel. (023) s35 55 88
Fax (023) 53675 t6
Contactpersoon:
R.J. van der Veldt
directeur
mc. C. van de Graaf
directeur
VDP
zie: Vandeputte Medical B,V.
VDP managemert. consultants VDP
Oosteinde 2b
9301 LJ Roden
Tel. (050) 50t 34 34
Fax (050) 5A15692
Contactpersoon:
H. M. Bolle
rhanaging partner
VDP Safery (van Bavel B,V.)
Beneluxweg 51
Postbus 33
4900 AA Oqsterhout nb
Tel. (0162) 48 64 00
Fax (0162) 4270 52
Contactpersoon:
§f.Th.A.B. Verstraeten
veiligheitlskundige/arbeidshygiënst
Tel. (0162) 48 64 4s
Regio's:

- Brabant
Ringbaan-Oost 116a
5013 CD Tilburg
Tel. (013) s36 93 93
Fax (013) 536 67 11
Contactpersoon:
G. Huybrechts
vestigingsleider

- Groningen
De Vosholen 99a

9617 TE Sappemeei
Tel. (0598) 39 13 55
Fax (0598) 38 13 88
Contactpersoon:
J. Mulder
Vestigingsleider

- Limburg
Gewandeweg 7
Postbus 1086
6160 BB Geleen
Tel. (0a6) 47s737s
Fax (046) 4757276
Contactperspon:
A. Vroemen
vestigingsleidèr

- Noord-Holland
Kleine Tocht 4
1507 CB Z4andam
Tel. (07s) 61209 00
Fax (075) 6120287
Contactpersoon:
M. Boekelaar
vestigingsleider

- ZudHolland
Botlekweg 119 (havennr. 4060)
3197 KA Rotterdam
Tel, (010) 295 05 00
Fax (010) 295 05 55
Contactpersoon:
F. Gabriels
vestigingsleider

VEBIDAK
zie: Vereniging Dakbedekkingsbranche Ne-
derland
Vebra, Veiligheidskundig & Brandpreven-
tief Adviesburo
Quinten Matsyslaan 33a
5642 lC Eindhoven
Postbus 2166
5500 BD Veldhoven
Tel. (040) 290 BB 00
Fax (040) 290 86 36
Contactpersoon:
A. van Soest
directeur
L.G. Colneth
bedrijfsleider
Veiligheiilsdienst Philips Sittard
Rijksweg noord 281
Postbus 7
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6130 AA Sittard
Tel. (046) 4s9 33 52
Fax (046) 459 37 rc
Veiligheidskunde
zie: Sectie Veiligheidskunde, Teihnische
Universiteit Delft
Veiligheidstechniek Nederland B.V VTN
Tubantenweg 21
Postbus 169
5340 AD Oss
Tel. (0aD) 69 55 5s
Fax (0412) 62 5075
Contactpersoon:
M.C.A. van Hulst van Dam
pr funktionaris
B. van den Assen
commercieel medewerker
Yendrig IJsselstein b.v.
Pro-duktieweg 5
3401 MG I.fsselstein ut
Tel. (030) 688 37 34
Fax (030) 688 t9 27
Contactpersoen:
A.A.M. Vendrig
commetcieel directeur
R.A.J. Vendrig
vestigingsmanager
Vendrig-Euroclean b.v.
Kraaivenstraat 1 1

Postbus 5106
5004 EC Tilburg
Tel. (013) 463 21 60
Fax (013) 463 09 24
Contactpersoon:
mw. A. Spijker
verkoop
Vereniging Bewegrngsleer Cesar Commissie
Bedrijfsoefentherapie VB C
Ramstraat 23
Postbus 13075
3507 LB Utrecht
Tel. (030) 25L s7 69
Contactpersoon:
mw. M.J.M. Bongers
secretaris]{lerkgroep Bedrijfsoefentherapie
VBC
Tel. (0261 443 14 46
Vereniging Bloernist-Winkeliers VBW
De Schutterii 1

Postbus 1 300

3900 BH Veenendaal
Tel. (0318) s275 68
Fax (0318) 542266
Contactpersoon:
A.J.M. Zwitserlood
algemeen secretaris
R. Follou
Vereniging Dakbedekkingsbranche Neder-
land VEBIDAK
Groningenhaven 4
Postbus 1248
3430 BE Nieuwegein
Tel. (030) 606 32 38
Fax (030) 606 15 69
Contactpersoon:
ing. D.A. Jonkers
'directeur

ing. J.L. Bechtold
secretaris
Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40
Postbus l90
2700 AD Zoetermeer
Tel. (079\ 3s3 1 1 00
Fax (079) 353 73 65
Contactpeisoon:
drs. H. Kroezen
stafmedewerke Í
Vereniging Nederlandse Liimindustrie YNL
Vlierweg 16
Postbus 41 8
2260 AK Leidschendam
Tel. (070) 317 72 43
Fax (070) 317 74 12
Contactpersoon:
drs. J..§í. Adrian
direcrcur
ing. M.H. Reuderink
secretaris
Vereniging Ondernemingen Geluidshinder-
bestriiding VOG
Stephensonweg 8
Postbus 776
4200 AT Gorinchem
Tel. (0183) 629470
Fax (0183) 62 94 19
Contactoersoon:
J. Smulders
voorzitter
Tel. (078) 615 97 77



mw. M. van den Brand-Artz
secretaris
Vereniging Technische Commissie
Vloeibaar Gas WG
Frankrilkweg 4
4455 TR Nieuwdorp zld
Tel. (0113) 61 29 98
Fax (0113) 6'1.34 44
Contactpersoon:
J.B. Krul
secretaris
Tel. (0118) 50 t2 L9
Vereniging VACO Bedrijfsorganisatie voor
de Banden- en Wielenbranche
Archimedesweg 31
Postbus 33
2300 AA Leiden
Tel. (071) s68 6e 7A
Fax (071) 5686971.
contactpefsoon:
§í. den Daas
Vereniging van Erkende Keurbedriiven
hijs- en hefmiddelen EKH
Utrechtsestraatweg 2
Postbus 25
3430 AA Nieuwegein
Tel. (030) 605 1.9 1.6

Fax (030) 605 15 58
Contactpers,oqn:
ing. P.W Helmink
secretaris
Vereniging van Floveniers en
Groenvoorzieners VHG
John F. Kennedylaan99
Postbus 85
3980 CB Bunnik
Tel. (030) 659 56 50
Fax (030) 659 56 55
Contactpersoon:
ing. C. Oostlander
algemeen secretaris
Vereniging van Milieukundigen WM
Helftheuvelweg 47
Postbus 2195
5202 CD Den Bosch
Tel. (073) 621 59 8s
Fax (073) 621 69 85
Contactpersoon:
mw drs. E.D.l\d. Verbeek
directeur

mw. M. Koedoot
bureaumedewerker
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNG
Nassaulaan 12
Pqstbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel. (070) 373 83 17
Fax (070) 36t79 89
Vereniging van Nederlandse
Houtondernemingen WNH
Postbus 1380
1300 BJ Almere
Te]. (036) s32 t0 20
Fax (036) 53i2 rc 29
Vèreniging van Nederlandse Kalkzand-
steenproducenten VNK
Postbus 893
1200 A§f Hilversum
Tel. (035) 62s A2 50
Fax (035) 27 7371
Contactpersoonr
C.N. Bliek
secretaris
Vereniging van Onafhankeliike ARBO-
Diensten VOAD
Burg. Stramanweg 63
1797 CX Ouderkerk a/d Amstel
Tel. (020) 496 35 00
Fax (020) 496 58 68
Contactpersoon:
ir. J. Dekker
secretaris
drs. A. van Prooijen
bestuurssecretaris
Vereniging van Scheepsbenodigheden
Handelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers
szs
Utrechtsestraanveg 2

Postbus 25
3430 AA Nieuwegein
Tel. (030) 605 1,916
Fax (030) 605 15 58
Contactpersoon:
mw. mr M.A.J. van Oostrum
secretaris
Vereniging van Terrazzo en

Vloerenbedriiven VlfV
Klovenier 1

3905 PN Ve.enendaal
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Tel. (0318) 50 00 157
Fax (0318) 50 00 95
Contactpersoon;
van Sluys
secretaris
Vereniging van Verf- en
Drukinktfabrikanten V.V.V. F.

Haagse Schouwweg 8 F
Postbus 248
2300 AE Leiden
Tel. (071) 531 89 00
Fax (071) 531 81 59
Contactpersoon:
drs. A.C. Winkelaar
technisch secretaris
drs. M. Terpstra
directeur
Vereniging van Werkgevers in Scheeps-,
Industrie-, Milieu en Technische
Onderhoudsactiviteiten SITO
Stephensonweg 14
Postbus 693
4200 AR Gorinchem
Tel. (0183)6:2Q929
Fax (0183) 621161
Conractpersoon;
mr.J.C. vanZwden
secretaris
Veredging VNO-NCW
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Tel. (070) 349 03 49
Fax (070) 349 Oi2 0s
Contactpersoon:
J.J.H. Koning
secretaris Arbeidsomstandigheden
Tel. (070) 349 0229
mr. N.J.J. van Kesteren
directeur Sociale Zaken
Tel. (070) 349 B 9a
Vereniging voor arbeidsomstandighederr,
-veiligheid en -gezondheid, industriële
hygiëne, aclte gezondheidszorg en
milieubewalcing AVAG
Varolaan 100
Postbus 8138
3503 RC Utrecht
Tel. (030) 2s8 86 88
Fax (030) 258 86 00

Contactpersoon:
R,J. Alblas
secretaris
Tel. (030) 2s8 88 82
Verkeers rlbiligheids Centrum Rozendom
B.V WCR
Markeloseweg 94
Postbus 175
7460 AD Rijssen
TeI. (0s48) 51 41 37
Fax (0548) 51 42 55
Contactpersogn:
P.E.I. Hekkert
directeur
H. Kobes
directeur
Vermolen Groep
Van der Kunstraat 30-32
Postbus 16389
2500 BJ Den Haag
Tel. (070) 388 92 35
Fax (070) 384 11 83
Contactpersoon:
M.M. Tjin
marketing manager
H. Lunshof
verkoop Binnendienst
VHG
zie Vereniging van Hoveniers en Groen-
voorzieners
VHI
zie: Van Hall Instituut Hogeschool voor
voeding, milieu en landbouw
VHP, Belangenorganisatie voor Middelbaar
en Hoger Personeel VHP
Randhoeve 223
Postbus 300
3990 DH Houten
Tel. (030) 639 4811
Fax (030) 637 98 25
Contactpersoonr
mw. M.G, Keesom-Koning
adviseur
J.MJ. Jong
adviseur
\THPM
zie: Van Hecke Partners B.V. Managers
vI B.V.
zie: Vreeswijk Industrials B.V.



VIB
zie: Nederlandse Vereniging van Onderne-
mers in het Thermisch Isolatiebedriif
VideoTrain B.V.
Kastanjelaan 4-6
Postbus 1 12
6666.21Heteren
Tel. (026) 4742439
Fax (026) 474 24 00
Contactpersooir:
mw. T. Zegers
stafmedewerker
§í.A.H. Phielix
directeur
Visser B.V. Adviseurs in ergonomie
Modemstraat 20
Amsterdam

Tel. (020) 634 30 41
Fax (0200 636 57 77
Contactpersoon:
A. Visset
L. Vos
VKS Raadgevende lngenieurs b.v.
Stationsstraat 9
Postbus 260
9400 AG Assen
Tel. (0592) 3t 6A 66
Fax (0592)314222
Contactpersoon:
A.G. van Kempen
directeur
J.G. Smelt
directeur
\./NG
zie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNG Uitgeverii
Prinses Maries$aat 34
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel. (070) 373 88 88
Fax (070) 3469201
VNK
zie: Vereniging van Nederlandse Kalkzand-
steenproducenten
VNL
zie: Vereniging Nederlandse Lijmindustrie
\TNO-NCW
zie: Vereniging VNO-NC§7
YNV Training 6c. Advies
Laan van Vollenhove 3227

Postbus 802
3700 AV Zeist
Tel. (030) 6962217
Fax (030) 675 8279
VOA - Vereniging voor toepassers van
Bedrilfskunde
Pelmolenlaan 18A
Postbus 480
3440 AL'Woerden
Tel, (0348) 4t 4s 66
Fax (0348) 41 49 44
contaclpersoon:
mw. drs. van'Wieren
algemeen secretaris
VOAD
zie: Vereniging van OnaÍhankelijke ARBO-
Diensten
voG
zie: Vereniging Ondernemingen Geluidshin-
derbestrijding
Voorden B.Y., V-an

Nijverheidsweg 13
Postbus 321
4870 AH Etten-Leur
Tel. (076) sAzfi so
Fax (0761 50207 06
Contactpersoon:
H.G. van Breemen
directeur
VoorlichtingsceRtrum Sociale Verzekering
Catharilnesingel 47
Postbus 19260
3501 DG Utrecht
Tel. (030) 230 67 5s
Fax (0,30) nA 67 4l
VPGI-Certificaat
zie: Stichting VPGI-Certificaat
Vleeswijk Industrials B.V VI B.V.
Benedenberg 100 A
286t LH Bergambacht
Postbus 538
2800 AM Gouda
Tel. (0182) 3s 33 85
Fax (0182) 35 4V 17

Contactpersoon:
A. Vreeswiik
general manager
Vriie Universiteit Tilproiect, Faculteit
Bewegingswetenschappen
van der Boechorststraat 7

adressenliist 16.3



16.3 adressenlijst

1081 BT Amsterdam
Tel. (020) 444 8s 01184 98
Fax (020) 444 85 29
CoÍrtactpersoon:
dr. J.H. van Dieen
onderzoeksmedewerker/universitair docent
dr. H-M. Toussaint
onderzoeksmedewerker/universitair hoofd-
docent
Yrije Universiteit Wetensehapswinkel
WEWIvU
De Boelelaan llAT,kamer 1,A-12
1081 HVAmsterdam
Tel. (020) 444 s6 66
Fax (020) 444 56 ss
Contactpersoon:
mw. M.AJ. Mehciz
medewerker
Tel. (020) 444 56 51
VSF Planservice
Architonlaan 2
Postbus 20
5320 AA Hedel
Tel. (073) 599 21, L1
Fax (073) 599 18 76
Contactperseon:
J.V.G. §íollaars
dire$eur
G.Th.P. Loohuis
markedng maíageÍ
VTN
zie: Veiligheidstechniek Nederland B.V.
VTV
zie: Vere4iging vanTeÍrazzo en Vloerenbe-
drijven
WCR
zie: Verkeers Veiligheids Centrum Rozen-
dom B.V
WG
zie: Vereniging Technische Commissie
Vloeibaar Gas
VvIK
zie: Stichting Bedrilfsgezondheidsprogram-
ma's VvIK
WM
zie Verenigi.ng van Milieukundigen
WNH
zie: Vereniging van Nederlandse Houten
dernemingen

vvp
ziè: Van Vugt & Partners, Adviseurs'W'er-
komstand§heden

w

wvM
zie: §7VM: Training & Advies
W. van de Kamp - Voorschoten B.V.
Industrieweg 5
2254 ABVoorschoten
Tel. (071) 561 89 50
Fax (071) 56197 42
Contactpersoon:
E. den Boer
cemmercieel medervyerker
mw. L. van de Kamp
directeur
w.R.E.
zie: Work Recovery Europa B.V.
\Ià.lker-Hagou M4gnetics B.V. WHM
Industrieweg 9
Postbus 35
5530 AA Bladel
Tel. (04971 38 38 35
Fax (0497) 38 20 06
Contactpersron:
F. Pol
material mana.ger
H. Jansen
afdelingshoofd
Wansink Consult
Schultz van Hagenstraat 73
3062 XJ Rotterdam
Tel. (010) 4s2 95 5i b.g.g. 06 53 65 74 63
Fax (010)2123046
Contactpersoon:
J.G. Wansink
Webo Milieu en Techniek B.V.
Spuiweg 8
Postbus 201
5140 AE Waalwijk
Tel. (0416) 65 06 00
Fax (0416) 65 07 50
WEKA Uitgeverii B.V.
Zekeringstraat 2l
Postbus 58056
1011 HB Amsterdam
Tel. (020) s82 66 A0
Fax (020) 582 66 9s



contactpersoon:
mw. mr. drs. J.P.Kroon
assistent uitgever
Tel. (020) s82 66 81
Wenaas International B.V.
Oordeelsestraat 58
5111 PL Baarle.Nassau
Tel. (013) 507 75 7s
Fax (013) 5072722
Contactpersoon:
J.W. Hölscher
Werk Wils, adviesburo voor
arbeidsomstandigheden
Voltaplein 35-hs
1098 NP Arnsterdam
Tel. (020) 468 87 70
Contactpersoon:
mw, M. Brtining
adviseur arbeidsomstandigheden/fysiothe-
rapeut
mw. G. Koniin
adviseur arbeidsomstandigheden/therapeut
mensendieck
Werkgeversvereniging voor het Bankbedriif
WGVB
Singel 542
Postbus 1321
1000 BH Amsterdam
Tel. (020) 627 12 8-7

Fax (020) 622 t1.46
Contactpersoon:
K.A.G. Punt
secretaris
Werkgroep Arbo
zie: CNV - §íerkgroep Arbeidsomstandighe-
den
Wetenschapswinkel Katholieke Universiteit
Brabant VEWI
§larandelaan 2
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tel. (013) 466 26 45
Fax (013) 466 27 30
Contactpersoon:
drs. M.L. Pols-Haighton
Tel. (013) 466 27 68
drs. R. Timmers
coördinator bemiddelingen
Tel. (013) 466 28 t9

Wetenschapswinkel Natuurkunde
Universiteit Utrecht WEWIN
Leuvenlaan 4
Postbus 80195
3508 TD Utrecht
Tel. (030) zs3 401,6
Fax (030) 2s3 57 87
contactpersoon:
dr.ir. P.M. Huisman-Kleinherenbrink
coördinator
Tel. 030-2534016
Wetenschapswinkel Technische Universiteit
Delft WeWi TU Delft
Julianalaan 134
2628 BLDeIÍt
Tel. (015) 278 t7 77
Fax (015)2783tA0
Contactper§oon;
A.D. Bergstra
medewerker milieu, arbeid en gezondheid
Tel. (015) 278 63 2s
Wetenschapswinkel Universiteit Maastricht
Looiersgracht 14
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel. (043) 388 31 20
Fax (043) 325 7428
Contactpersoon:
M. Evers
coördinator
mw. M. Korving
Wetenschapswinkel Universiteit Twente
WeWi
Drienerlolaan 5
Postbus 217
7500 AE Enschede
Tel. (053) 489 38 4811.1 3s
Fax (053) 489 2677
Contaetpersoon:
B.D. Schliiter
coördinator
W€tenschapsrilrinkel voor Economie
Rijksuniversiteit Groningen
Landleven 5, WSN Kamer 534
Postbus 800
9700 AV Groningen
Tel. (0s0) 363 37 s4
Fax (050) 363 73 37
Contactpersoon:
F,J. Sijtsma
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coördinator wetenschapswinkel voor Eco-
nomre
H. van der Vleuten
T€1. (0s0) 363 37 4A
WEWI
zie: §íetenschapswinkel Katholieke Univer-
siteit Brabant
WeWi
zie: Wetenschapswinkel Universiteit Twente
WeWi TU Delft
zie: Wetenschapswinkel Technische Univer-
siteit DelÍt
WE\VI VU
zie- Vrije Universiteit'Wetenschapswinkel
WEWIN
zie: rWetenschapswinkel Natuurkunde Uni-
versite.it Utrecht
WGVB
zie:'§Terkgeverovereniging yoor het Bankbe-
driif
WHM
zie: Wàlker-Hagou Magnetics B.V.
Wienese Klimmaterialen
Reactorwe€ 1-7
3542 LD Utrecht
Tel. (030) 241 08 30
Fax (030) 241 00 64
Contactpersoon:
P.A.A. van Santen
verkoopleider
Wilnia - Van Dorsser raadgevende
ingenieurs B.V. WYDGRO
Schweitzedaan 2
Postbus 8069
9702K8 Groningen
Tel. (050) 525 09 92
Fax (050) 525 90 81
Contactpersoon:
YK. §íijnia
directeur
mw. dr. R.F, Noorman
directeur
Wilhelmina Textieldiensten B.Y
Ringdijk 20
Postbus 200
5700 A.E Helmond
Tel (A4921 s9 81 81
Fax (04921 52 61 05
Contactpersoon:
mw. \[. Corstens-Habraken

hfd. verkoop binnendienst
J. Gerards
verkoopleider
\ffiltec B.V Wilude
Liessentstraat 9C
Postbus 1 16
5400 AC Uden
Tel. (0413) 2629 38
Fax (0413) 25 08 95
Contactpersoon:
J. de Bie
product manager
drs. H. Dominicus
commercieel directeur
Vilude
zie: Wiltec B.V.
Wolbert/van der Staak team performance
Karel de Stoute3traat 11
Postbus 1436
5200 BL Den Bosch
Tel. (073) 614 80 13
Fax (073) 6t2 36 87
Contactpersoon:
C. van der Staak
directeur
M. §íolbert
directeur
Work Reeovery Europa B.V. W.R.E.
Pastoriestraat 139
5612EK Eindhoven
Tel. (040) 243 39 4t
Fax (040) 246 ïs 04
Contaetpersoon:
R. Persons
directeur
K. Loose
directeur
Work Solution Nederland
Nieuwstraat 8

5301 EW Zaltbommel
Tel. (0418) sL 4t 94
Fax (0418) 68 03 15
Wright Line Europe B.V.
Delfweg 14b
Postbus 160
221, 0 AD Noordwijkerhout
Tel. (02s2) 34 31 s0
Fax (0252) 34 08 48
Contactpersoon:
J. Schaap



verkoopleider
Tel. (0252) 34 31 63
WVDGRO
zie Vijnia - Van Dorsser raadgevende inge-
nieurs B.V
WVM: Tiaining 6c Advies WVM
Diepenveenseweg T69/3
Postbus 896
7400 AIf Deventer
Tel. (0570) 63 63 7r
Fax (0570) 63 64 1.1

Contactpersoon:
mw. C, Otto
mw. J. Landstra-Boskamp

Y

Ypesch v.o.f.
Binnendamseweg 46a
Giessendam
Postbus 163
3370 AD Hardinxveld-Giessendam
Tel. (0184) 61 8t 41.

Fax (018-4) 6133 78

z

Zonneveld Vlaardingen
Kotterstraat 2
Postbus. 164
3130 AD Vlaardingen
Tel. (010) 248 85 55
Fax (010) 248 8s 58
contactper§oon:
A. Zonneveld
eigenaar
A. Hordijk
Zorg & Preventiecentrum Breedweer

Jean Monnetstraat 3

1963 KP Heemskerk
Tel. (0251) 2423 50
Fax (0251) 23 4235
Contactpersoon:
R. Tolhuijsen
directeur

G. Giinther
vestigingsmanager
Zorg- PreventieCentrum S.M.T.
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo or
Tel. (07,{) 247 52AS
Fax (074) 254 22 t6
Contaclpersoonr
J. Lassche
vestiging6mafl a gerlf ysiotherapeut
Zorg- PreventieCertrum Almere
Randstad 22-01
1316 BN Almere
TeL (036) s332424
Fax (036) 533 52 42
Contactpersoon:
S.PC. Luitse
bedri j fsfysiotherapeut/vestigingsmanager
Zorg- PreventieCentrum Enschede
Kotlcampweg 65
7531 AS Enschede
Tel. (053) 435 1s 82
Fax (053) 433 9245
Contactpersoon:
H. de Vos
Zorg- PreventieCenirum Helmond
Van Meelstraat 1a
5703 EP Helmond
Tel. (0492) ss 3675
Fax (04921 55 47 59
Contactpersoon:
M. Ruyssenaats
vestigingsmanagerifysiotherapeut
Zorg- PreventieCentrum WesthoveÍrs
Landsraderweg 11
5271 NT Gulpen
Tel. (0a3) 450 28 89
Fax (043) 4s1 2A 6V
Zoro-Safe B.V.
Kanaalstraat 15
Postbus 9
4900 AA Oosterhout nb
TeI. (0162) 4s 4e 3s
Fa:< (01621 46 04 88
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16.4 Adressenlijst buitenlandse organisaties

t6.4.t Organisaties in de EUJanden

t6.4.L.7 België

Administration de la Sécurité du Travail
(ST) AV,Administratie van de arbeidsveilig-
heid (AV), Belliardstraat 51, B-1040 Brussel,
tel. (+ 32 21 233 41 17, Íax (+ 32 2)
233 42 3t
Contactpersoon: M. Heselmans, directeur-
generaal, tel. (+ 32 21 233 45 41, rIí. Im-
brechts, adviseur-generaal, tel. (+ 3221
233 4s 2A

Afdeling Arbeids- en Organisatiesociologie,
Faculteit sociale wetenschappen, K.U. Leu-
ven,Research Centre for Work Ec Organiza-
tion, E van Evenstraat 28, B-3000 Leuven,
tel. (+ 32 16) 32 31 70, fax (+ 32 1.61

32 33 6s
Contactpersoon: B. van de Kerkhove, assis-
tent

AIB VinEotte Inter AVI, Koningslaan 157, B-
1060 Brussel, tel. (+ 32 21 536 84 82.Íax
(+ 32 2) s36 82 70
Contactpersoon: J. Goffinet, sr. product ma-
nager, tel. ( +32 2536 84 39,P.van Nimmen,
area manager antwerp - limburg, tel.
( +32 21 221 86 1r

Belgische Beroepsvereniging voor Arbeids-
geneesheren BBvAg-APBMT,Association
Professionnelle Belge des Médecins du ïia-
vail, Interleuvenlaan 58, B-3001 Leuven, tel.
(+ 32 16\ 39 05 03, Íax (+ 32 16) 40 02 36
Contactpersoon: dr. P. Van Helshoecht, ge-
nerql secretarg dr. G. Van houte, chairman,
tel. (+ 32 56)76 6294

K.U. Leuven - HIVA-\örming, Kasteel de
Maurissens, Veligerveld 6, B-32'1.2 P ellen-
berg, tel. (+ 32 76) 33 89 88, Íax (+ 32 t6l
46 39 7s
Contactpersoon: prof. J. Van de Kerckhove,
director, mw. C. Ballegeer, project leader

Katholieke Universiteit te Lelven, Faculteit
Toegepaste Wetenschappen K.U. Leuven,
Kardinaal Mercierlaan 94, B-3001 Hever-
lee, tel. (3216) 2209 31,

Limburgs Universitair CeÍrtrum LUC, Uni-
versitaire Campus, Gebouw D, 8-3590 Die-
penbeek, tel. (+ 32 lll 26 Bl Ll, fax
(+ 32 71) 26 87 99
Contactpersoon: W. Maes, MAT:Safety and
Hygiene,tel. (+32 11)2681 42,M. vanden
Bruel, Head of Material Services, tel.
(+ 32 lt\ 26 81 43



Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid,
Administratie van de Arbeidshygiëne en -ge-
neeskunde MTA/AHC,Ministry of Labour
and Employement, Administration for Oc-
cupational Hygiene and Medecine, Belliard-
straat 51, B-1040 Brussel, tel. (+ 322\
233 41. 11, fax (+ 32 2) 233 46 39
Contactpersoon: G. Lamont, advisor, te[.

\+ 32 21 233 45 86, Dr. De Coninck, advi-
srrr-general, tel. 1+ 32 2) 233 45 83

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Ar-
beidsomstandigheden NOVA,National ln-
stitute for Research into Working Condi-
tions, Eendrachtstraat 60, B-1050 Brussel,
tel. (+ 32 2) 51 1 81 55, fax l+ 32 2)
511,24 01
Contactpersoon: dr. S. Mt>ors, administra-
teur-generaal a.i., H.D. Hertefelt, socioloog

Prevent. Instituut voor prevenÍie, bescher-
ming cn welziin op het werk PREVENIPTe-
vent. lnstitute for occupationa[ safety and
health / Prevent. Ins. pour la prevention, la
protection et lc bien-etre au travail,
Gachardstraat 88, bus 4, B-1050 Brussel,
tel. (+ 32 2) 643 44 44, fax (+ 32 2l
643 44 40
Contactpersoon: M. Degreef, general direc-
tor

Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen
PVI,.fezusstraat 28-30, B-2000 Antwerpen,
tel. (+ 32 3) 203 42 00, fax (+ 32 3)
226 06 94
Contactpersoon: W. Vervloet, documenta-
tion, tel. (+32 3) 203 4221

Secretariaat Werkgroep Gezondheid en Eco-
nomie, Departement Geneeskunde, Univer-
siteitsplein 1., B-261.0'§íilri j k ( Antwerpen),
tel. (+ 32 3) 820 25 02, Íax (+ 32 3)
820 25 01

Universiteit, Gent VakgroepMaatschappe- li.§
liike Gezondheidskundi, Afd. Arbeid- en 'r',§,-..
MilieugezondheidkundeVMG-AMG,De-'tl,
partment of Public Health - Occupational
and Environmental Health Section (DPH,,.:tlï.;.i1,,,,..,
OEHS), De Pintelaan 185, 8-9000 Gent, tel. .,iii
t+ 32 9) 240 5l 07, fax (+ 32 9) 240 49 94

rel. 1 +32 9) 240 24 38
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Universiteit Antwerpen - UIA campus
U.I.A. - P.A.V.O., Universiteitsplein 1, B-
2160 Wilrijk (Antwerperr), tel. (+ 32 3)

820 21 18, fax (+ 32 3) 820 21 28
Contactpers<>on: Claes, Leen, programma-
coirrdinator, tel. ( +031) 820 21 18, Van
Osta, Vera, secretariaat, tel. ( +031)
820 21 25

Universiteit Gent, Arbeidsgenecskundige
Dienst, De Pintelaan |85, 8-9000 Gent, tel.
(+ 32 91 240 30 50, fax (+ 32 9) 240 49 81
Contactpersoon: prof. dr. L. de Thibault de
Boesinghe, directeur/diensthoofd

Vereniging van Diensthoofden voor Veilig-
heid en Hygiëne van België V.D.V.H.B.,
Kleine Breemstraat 7, Bus 4, B-,3500 Has-
selt, tel. (+ 32 1,1) 25 51 07, fax (+ 32 11)
87 12 67
Contactpersoon: C. van Laethem, nationaal
voorzitter, F. Neven, secretaris-generaal

16.4.1,.2 Denemarken

Arbeidsmilij ofondet,The Danish Working
Environment Fund, Vermundsgade 38, DI(-
2100 Kobenhavn O, tel. (+ 4-5) 39 16 05 00,
fax (+ 45) 39 16 05 80
Contactpersoon: Susanne Vcrlgvartz, direc-
tor, te[. (+ 45) 39 16 05 03

::i.::\
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'::';, DirektoratetforArbeidstilsynetAT,Directo-
,,.1;;1r.,,. rate of the Danish Working Environment
li!].:-tl : ", Service (WES), l.andskronagade -3.3,

l,..,,,i DK-2100 Kobenhavn O, tel. (+ 4.5)

.1, 39 ltl 1ti 41, fax (+ 45) 39 15 25 60

i'.11i*:l Contactpersoon: J. Jensen, deputy director
lfilli,.-iiilltrr general, tel. (+ 45) 39 15 24 17,
'.'.:':,,: K. Overgaard-Hansen, head of international
.'.'r;,,,. department, tel. (+ 45) 39 t5 24 18

' .::4.,,., ' The Danish Institute for Clinical Epidemio-

,.':r:.:. Kobenhavn O, tel. (+ 45) 39 20 77 77, fa,x

, '.:it..r (+ 45) 39 20 80 I0

,, puty director, Mette Kjoller

16.4.1 adressenlijst

Contactpersoon: S. Hvidsteen, head of
afdministrative department, tel. ( +45)
33 48 08 27, E. Ravn, tel. (+ 45) 33 48 08 25

16.4.1.3 Dtritsland

Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenos-
senschaften Arge Bau, An der Festeburg
27-29,Frankfurt, P.O. Box 600112,
D-60331 Frankfurt, tel. (+ 49 69)
470 58 01, fax l+ 49 69) 470 58 88
Contirctpersoon: dr. Jur. Joachim Berger,
geschà ftsfiihrer

Bau-Bcrufsgenossenschaft Rheinland und
Westfalen, Zentrum fu r Sicherheitstechnik,
Klinkerweg 4, Erkrath, P.O. Box 4030,
D-40687 Erkrath, tel. (+ 49 27 04)
310 07108/09, Íax (+ 49 21 04) 310 00
Contactpersoon: dipl.-ing. A. Noetel, leiter,
dipl.-ing. A. Heffels, stelvertretender leiter

i,:{ The Danish National Institute of Social Re-' ,:,, search, Herluf Trolles Gade I 1, DK-1052
..:,., Kobenhavn K, tel. (+ 45) 33 48 08 27, fax

.r:tttr (+ 45) 33 48 08 33

Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik BG Fu E,Occupational
Safety Association Branch of Precision
Mechanics and Electrical Industry, Gustav-
Heinemann Ufer 130, Kiiln, P.O. Box
510.5U0, D-50941 Köln, tel. (+ 49 221\
377 80, fax (+ 49 221) 34 25 03
Contactpersoon: Hesse - Sprirter (Martina),
manager of internaI audit department, tel.
(+ 49 22tl 377 81 17

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin BAuA,Federal Institute for
Occupational Safety and Health, Friedrich
Henkel §Veg 1-75, Dortmund, P.O. Box
17 02 02,D-44061Dortmund, tel. (+ 49)
231 90 71 - 0, fax \+ 49) 231 90 71. - 454
Contactpersoon: dipl.ing.'Wolfram Jeiter,
president, Fritz Kochan, permanent deputy
of the president

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin BAuA,Federal Institute for
Occupational Safety and Health (FIOSH),
Nöldnerstr. 40/42,Berlin, P.O. Box 5,
D-10266 Berlin, tel. (+ 49) 305 15 48-0, fax
(+ 49 30) 55 54 81 70
Contactpersoor-r: dipl. ing. §íolfram Jeiter,
president, dr.Frïtz Kochan, permanent de-
puty of the president

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Department of
Occupational Safcty and Health,Fedcral
Institute for Occupational Safety and
Health, Friedrich-Henkelweg 1-25, Dort-
mund, P.O. Box 170202, D-44061 Dort-
mund, tel. (+ 49 231) 907 1.0, fax (+ 49 231.)

907 1,4 54
Contactpersoon: F. Sonderkötter, head press
and public relations, tel. (+ 49 231) 907 14
36, mw. dr. C. Schlombach, head of the
group, tel. (+ 49 30).t1 54 82 50

:t-::L:::iti :,:i
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Bundcsarbeitsgemeinschaft fiir Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BASI) e.V.
BASI,Occupational Safety and Health,
Kreuzstrasse 45, D-40210 Drisseldorf,
tel. ( +49) 211 329077,Íax(+49)
211 323 70 64
Contactpersoon: dr. §(/. Eichendorf, director,
'§7.G. Rau, referent

Bundesministerium fiir arbeit und
Sozialordnung Abteilung MII BMA,Federal
Minsitry of Labour and Social Affairs,
Jàgerstrasse 9, Berlin, P.O. Box 207,080162
Berlin, tel. (+ 49 30) 201, 478 32,fax
(+ 49 30) 20 121,8 32
Contactpersoon: K. Horneffer, referatsleiter,
tel. \+ 49 30) 20 14 18 00

Bundesministerum fiir Arbeit und
Sozialordnung BMA,Federal Ministry of
Labour and Social Affairs, Rochusstrasse 1,

Bonn, P.O. Box 140280, D-53107 Bonn, tel.
(+ 49 228) 52 70, fax \+ 49 228) 527 29 65
Contactpersoon: H.J. Bieneck, referatsleiter,
tel. (+ 49 228) 527 25 50

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbànde BDA,Confederation of Ger-
man Employers Association / ConÍédéra-
tion dcs Associations patronales Alleman-
des, Gustav-Heinemann-Ufer 72, Köln, P.O.
Box 510508, D-50941 Köln, tel. (+ 49 221)
379 50, fax (+ 49 221.1 379 52 96
Contactpersoon: E. Miiller, dipl.-volkswirt,
tel. (+ 49 221) 379 51 60, A. Gunkel,
assessor, tel. (+ 49 221.) 379 51 67

Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V
GDCh,German Chemical Society, Varren-
trappstrasse 40-42, FrankÍurt am Main,
P.O. Box 900440,D-60444 Frankfurt am
Main, te1. l+ 49 69) 791 73 63, tax l+ 49 691

791,76 s6
Contactpersoon: dr. D.H. Behret, heacl of
division, U. Bechler, assistant of division

aclressenlijst 16.4.1

Grosshandels und Lagerei - Bcrufsgenossen-
schaft, M5,7, Mannheim 1, P.O. Box
10136.5, D-6814-5 Mannheirn 1, tel.
(+ 49 6211 18 30, fax (+ 49 621) 18 34 90
Contactpersoon: Dipl.-lng. H. Zurstrassen

Hauptverband der gcwerblichen Berufsge-
nossenschaften - Bcrufsgenossenschaftliche
Zentrale fiir Sicherheit und Gesundheit
HVBG - BGZ,Central Federation of the
German Bcrufsgenossenschaften - Central
Office for Safety and Health, Alte Heerstras-
se 1 I 1 , Sankt Augustin, D-537 54 Sankt Au-
gustin, tel. (+ 49 2241) 231 01, fax
l+ 49 2241) 23t 13 33
Contactpersoon: dipl.-ing. K.J. Fischer,
leiter, tel. (+ 49 2241) 231 1.3 08104

ISSA International Section for Machine
Safety of the ISSA, Dynamostrasse 7-11, D-
68165 Mannheim, tel. (+ 49 621)
44 56 22 13, fax (+ 49 621) 44 56 21 25
Contactpersoon: dr. Hans-Jurgen Bischoff,
secretary general

Papiermacher-Berufsgenossenschaft
PM-BG, Lortzingstrasse 2,Mainz, P.O. Box
310180, D-55062 Mair.rz, tel. (+ 49 6131\
78 51, fax (+ 49 61311 78 55 77
Contactpersoon: dipl.-ing. W. Harren,
leitender TA, tel. (+ 49 6131) 78 54 10

Verband der Technischen iiberwachungs-
vereine e.V. VdTiiVFederation of the tech-
nical testing, inspection and certification
organisations, Kurfurstenstrasse 56, Essen,
P.O. Box 103834, D-45038 Essen, tel.
(+ 49 201\ 898 7 I 54, Íax (+ 49 201.1

898 71 57
Contactpersoon: Dip[.-lng. J. Grassmuck,
vice manager, tel. ( +49207) 898 71 54

16.4.7.4 Engeland

British Safety Council, 70, Chancellor's
Road, W6 9RS London, tel. (+ 44 181)
741 12 31, Íax (+ 44 181 ) 741 4.5 -t5
Contactpersoon: Neville Purvis, KCB,
director general, S, Brown, manager, tel.
( +44 181) 600 5-5 63
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Department of Social Security DSS, The
Adelphi, 1-11 ,2th floor, John Adanr Street,
NC2N 6HT London, tel. (+ 44 1.71)
962 88 05, fax (+ 44 171) 962 86 47
Contactpersoon: Michael Coombs, interna-
tional + european union relations

Department of Trade and Industry DTI,
Kingsgate house 66-74 Victoria Street, Lon-
don, tel. (+ 44 1.7'L) 215 88 85, fax
(+ 44 171) 215 BB 84

Health and Safety Executive including,
Information Services HSE, 2 Southwark
Bridge, GB-SE1 9HS London, fax (+ 44 1.1.4)

289 23 33
Contactpersoon: Information Enquiry
Service, tel. (+ 44 541 ) 54 55 00

Royal Society for the Prevention of
Accidents Occupational Safety RoSPA,
Edgbaston Park, 353 Bristol Road, B5 7ST
BIRMINGHAM, tel. (+ 44 121) 248 20 00,
Íax (+ 44 121) 248 20 01
Contactpersoon: Dr. Anna Rowbotham,
project officer, R. Bibbings, MBE,
occupational safety advisor

Safety Assessment Federation SAFed, Nut-
meg House, 60 Gainsford Street, SE1 2NY
London, tel. (+ 44 771) 403 09 87, fax
(+ 44 171) 403 01, 37
Contactpersoon: mw. dr. Tamar Posner,
chief executive

The Institution of Occupational Safety and
Health IOSH, The Grange, Highfield Drive,
Wigstorr, LE18 1NN Leicestershire, tel.
(+ 44 116|1 257 31 00, fax l+ 44 11.6)

257 31 01

Oontactpersoon: mw. C. Brookes, head of
communications

16.4.1.5 Finland

Finnish Institute of Occupational Health/
Oulu Institute of Occupational Health
FIOH/ORIOH, Aapistie 1, FIN-90220
Oulu, tel. (+ 358 8) 537 61 11., fax (+ 358 8)
.5.17 61 1.5

Contactpersoon: L. Pyy, director of the
department, tel. ( +358ti) .537 60 01, H.
Anttonen, assistant departmental director,
tel. ( +3588) 537 60 86

Kuopio, Regional Institute of Occupational
Health, Neulaniementie 4, I(uopio, P.O.
Box 93, FIN-70701 Kuopio, tel. (+ 358 17)
20 12 11, fax (+ 358 1.7) 20 12 65
Contactpersoon: J. Kangas Juhani, profes-
sor and head, tel. (+ 358 17) 20 12 31

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning
inom Arbetsmili öomradet NIVA,Nordic
Institute for Advanced Training in Occupa-
tional Health, Topeliuksenkatu 41 a A, FIN-
00250 Helsinki, tel. (+ 358 9) 474 71., fax
(+ 358 9) 474 74 97
Contactpersoon: mw. P. Turtiainen, course
secretary, tel. (+ 358 9) 474 73 49, mw. G.
Ahlberg, course secretary, tel. (+ 358 9)
474 74 98

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto,Federa-
tion of Accident Insurance Institutions,
Bulevardi 28, Helsinki, P.O. Box 275, FIN-
00121 Helsinki, tel. (+ 358 9) 68 04 01, fax
(+ 35ti 9) 68 04 03 89
Contacrpersoon: T. Miettinen. managing
director, tel. (+ .i58 9) 68 04 03 71, H. Tar-
vainen, s:rfety manager, tel. (+ 358 9)
68 04 03 88

Teollisuusvakuutus,Industrial Insurance
Company Ltd., Vattuniernenkuja 8a, Hel-
sinki, 00035 Helsinki, tel. (358) 105 15 12,
fax (+358) 1.05 1.4 53 23
Contactpersoon: Kari Hakkinen, Ieading
expert, tel. (+358) 105 14 53 12
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Turku, Regional Institute of Occupational
Health, Hàmeenkatu 10, SF-20500 Turku,
tel. (+ .3.58 21 273 65 10, fax (+ 358 2) 273
6-5 55
Contactpersoon: G.'§í'ickström, director

Työterveyslaitos TTL,The Finnish [nstitute
of Occupational Health, Topeliuksenkatu
41 aA, FIN-00250 Helsinki, te1. (+ 358 9)

474 71, fax (+ 358 9) 241 46 34/474 75 48
Contactpersoon: mw. S. Lehtinen, chief of
office, tel. (+ 358 9) 474 73 44

16.4.1 .6 Frankrijk

ANACT,National Agency for the Improve-
ment of Working Conditions, 40-41 Quai
Fulchison, F-69321 Lyon, tel. ( +3304)
72 56 13 13, fax ( +3304) 78 37 96 90
Contactpersoon: Michel Bertnet, head of
department, tel. m. hertnet@anact. fr

Archives des Maladies Professionnelles de

Medecine du Travail AMB 120 Boulevard
Saint Germain, F-75280 Paris Cedex 16, tel.
(+ 33 1) 46 34 2t 60
Contactpersoon: dr P. Hadengue, chief edi-
tor, tel. (+ 33 1\ 44 41 25 9l

Institut National de Recherche et de Sécurité
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnell
INRS,National Research and Safety
Institute for the Prevention of Occupational
Accidents and Diseases, 30, Rue Olvier-
Noyer, F-75014 Parijs, tel. (+ 33 1)

40 44 30 00, fax (+ 33 1) 40 44 30 99
Contactpersoon: J.L. Marie, director
general

1,6.4.1.7 Criekenland

Ministry of Labour and Social Affairs,Mini-
stry of Labour and Social Affairs, 40 Pireos
Street, GR-10182 Athens, tel. (+ 30 1)

321 43 27, fax (+ 30 1) 3Zl 42 94

adressenlilst 16.4.1

Contactpersoon: T. Ginalas, physicist, A.
Christodoulou, mechanicaI engineer

1,6 .4.1 .8 lerland

National Irish Safety Organisation Ltd.
NISO, 10 Hogan Place, 2 Co. Dublin, tel.
(+ 353 1) 662 03 99, fax (+ .353 11 662 03 97
Contactpersoon: T. O'Keeffe, administrator

16.4.1 .9 ltdlië

Azienda Unita' Sanitaria Citta di Bologna
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavorno SPSAL, Local Health Service
(LHS) - Work Environment Prevention and
Safety Service (WEPSS), Via Gramsci 12,
40121 Bologna, tel. (+ 39 51\ 607 99 29,fax
(+ 39 s1) 607 97 80
Contactpersoon: V. Alberghini, chief, tel.
(+ 39 51) 607 99 81, B. Marchesini, research
chemist, tel. (+ 39 51) 607 99 60

Centro di Documentazione per la Salute
CDS,Documentation and Information Cen-
ter on Occupational and Environmental
Health, Via Gramsci 1,2,1-40121 Bologna,
tel. (+ 39 051) 607 99 79 1607 99 30, fax
(+ 39 51) 2s 19 15
Contactpersoon: M. Biocc:r, director, tel.
(+ 39 51) 607 99 03, nrw. R. D'Arrigo,
assistant director, tel. (+ 39 51\ 607 99 05

Instituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro, Dipartimento Docu-
mentazione Informazione e Formazione
ISPESL-DOC, National Institute for Preven-
tion and Safety at Work, Via Alessandria
220le,3rd floor, I-00198 Roma, tel. (+ 39 6\
44 25 06 48, fax (+ 39 6\ 44 25 09 72/
44 2s 09 85
Contactpersoon: ing. S. Perticaroli, depart-
ment director, mw. dr. M. Castriotta,
researcher, tel. (+ 39 61 44 28 02 97
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16.4.1 adressenlijst

16.4.1.10 Luxemburg

Association d'Assurance contre les
Accidents, 125, route d'Esch, L-1471
Luxembourg-City, tel. (+ 352)
401 41 22 01, fax (+ 352) 401 40 12 47
Contactpersoon: J.P. Demuth, premier con-
seiller de direction.-C. Sevwerr. ingenieur
inspecteur, tel. (352) 401 41.22 03

Inspection du Tiavail et des Mines I.T.M.,
26, Rue Ste. Zithe, Luxembourg-City, P.O.
Box 27 , L-201 0 Luxembourg-City, tel.
(+ 352) 47 811478 61 50, fax (+ 352)
49 t4 47
Contactpersoon: P. Weber, director

1,6.4.1 .11 Oostenrijk

Bundesministerium fur Arbeit Gesundheit
und Soziales, Zentral-Arbeitsinspektorat
Z Al,Centr al Labour Inspection, Pratersrras-
se 31, A-1020 Wien, tel. (+ 43 1) 71.1 001
64 64, fax (+ 43 1) 711 00121 90
Contactpersoon: mw. dr. Eva-Elisabeth
Szymanski, sektionschefin (head of the la-
bour inspection), tel. ( +431,) 711 00 64 64,
dr. R. Finding (Rolf), abteilungsleiter(head
of the technical department), tel. (+ 43 1)
71,1, 00 61 47

TUV Österreich (Technischer
Uberwachungs-Verein Österreich )

TUV-A,TUV Austria / TI-IV Autriche, Kru-
gerstrasse 16, A-1015 '§7ien, tel. (+ 43 1)
51 40 70, fax (+ 43 1) 51, 40 72 40
Contactpersoon: Dipl. Ing. Adolf Russold,
head of the a.m. division, tel. ( +43 1)
5l 40 73 14, Dipl. Ing. Dr. H. Eberhardt,
general manager, tel. (+ 43 1) 514 02 50

16.4.1.12 Portugal

Direcqào-Geral da SaÉde Divisào de Saride
Ocupacional DGS/DSO,Direction Géneral
de la Santé Division de la Santé au Travail,
Rua de Arroios 97, P-1056 Lisboa, tel.
(+ 351 1) 35247 46,fax (+ 351 1) 353 98 24

Contactpersoon: Dr. Costa Marinho, chefe
de divisào de SaLide Ocupacional

16.4.1.13 Spanje

Asociacion para la prevencion de Accidentes
APA, Portuetxe r-ro. 14 - Edificio Ibaeta. Bo.
Igara, San Sebastian, P.O. Box 527,8-20080
San Sabastian, tel. (+ 34 43) 31 62 06, Íax
(+ 34 43) 3t 62 00
Contactpersoon: M. Blízquez, technical
manager

Centro de Investigaciones
Sociológicas,Sociological Research Centre,
Montalbón, 8,8-28014 Madrid, tel.
(+ 34 1.) 580 76 00, fax (+ 34 I ) 580 76 19
Contactpersoon: Mercedes Martin Fores,
presidenta, tel. (+ 34 1) .580 76 72, ntw.
Mercedes Contreras, tel. (+ 43 1) 580 76 l4

Instituto Nacional de Medicina y Seguridad
del Trabaio INMSlNational Institutc of
SaÍety and Health at work, Pabellon 8, Oru-
dad Universita rra,28040 Madrid, tel.
(+ 34 91) 543 56 04, fax (+ 34 97) 543 727 1

Contactpersoon: dr. E. Mascias Saracho

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabaio I.N.S.H.T.,National Institute
of Satety and Hygiene at Work, C/ Torrela-
guna No. 73, Madrid, P.O. Box 2365,
E-280ti0 Madrid, tel. (+ 34 1) 403 70 00,
fax (+ 34 1 ) 403 00 50
Contactpersoon: J. Gómez-Hortiguela
Amillo, director, F. Alonso Arenal

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.l
Subdireccion general de Estadistica cas So-
ciales y Laborales MTAS,Ministry oÍLa-
bour and Social Affairs, C/Maria de
Guzmón, 52-4o Izda, E-2807 1 Madrid, tel.
(+ 91.41 56 1.6 43, fax (+ 34 1) 533 44 93
Contactpersoon: mw. T. Giraldez Nufrez,
subdirectora general de estadisticas Sociales
y La, mw. O. Merino Ballesteros, jefe de
servicio de relaciones laborales, tel. (+ 34 1 )

4s6 1,6 46
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16.4.1.1.4 Zu,eden

AB Previa,Occupational Health Service,
Kungsgatan 44, StockhoLn, P.O. Box
70454,5-10726 Stockholm, tel. ( +468)
723 90 00, fax (4641 ss 15 744

Arbetarskyddsnàmnden, SAF, Lo och PTK i
samverkanJoint Industrial Safety Council,
Sveavàgen 21, Stockholm, P.O. Box 3208,
S-10364 Stockholm, te1. (+ 46 8) 402 02 00,
fax (+ 46 8) 21 01 52
Contactpers<>on: A. Alskog, chief
information officer

Arbetarskyddsstyrelsen ASS,National
Board of Occupational Safety and Health
(NBOSH), Ekelundsvàgen 1 6, S-'17 184
Solna, tel. (+ 46 8) 730 90 00, fax (+ 46 8)
730 t9 67
Contactpersoon: S. Hellstrijm, senior admi-
nistrative officer, tel. (+ 46 8) 730 91 57

Arbetsmarknadsdepartementet,Ministry of
Labour, Drottninggatan 21, S-103 33 Srock-
holm, tel. (+ 46 8) 405 10 00, fax (+ 46 8)
14 03 1,6

Contactpersoon: mw M. Eng-Sjolund,
assistant, tel. (+ 46 8) 405 13 55

Arbetsmarknadsdepartementets arbets-
livsenhet,The Ministry oÍ Labourt Division
for Working Conditions, Drottninggatan
16, S-10333 Stockholm, tel. (+ 46 8)
405 10 00, fax (+ 46 8) 14 03 I 6
Contactpersoon: Robert Cloarec, director,
tel. (+ 46 8) 405 I 0 30

Institutet för miliömedicin IMM,Institute of
Environmental Medicine, Doktorsringen
16c, Stockholm, P.O. Box 210,5-17177
Stockholn'r, tel. (+ 46 8) 728 64 00, fax
(+ 46 8) 33 69 81.

Contactpersoon: mw K. Victorin, head of
the scientific secretariat, nrw A. Persson,
public relatrons officer

adressenlijst 16.4.1

Kemikalieinspektionen KEMI,National
Chemicals Inspectorate, Die staatliche
chemikalieninspektion, Sundby bergsvà gen

9, Solna, P.O. Box 1384,5-77727 Solrra, tel.
(+ 46 8) 730 57 00, fax (+ 46 8) 735 76 98
Contactperso()n: L. Freij, senior informa-
tion officer, tel. (+ 46 8) 730 68 21

Landsorganisationen i Sverige LO,Swedish
tade Union Confederation, Barnhusgatan
18, S-10-5 53 Stockholm, tel. (+ 46 8)
796 25 00, fax l+ 46 8) 24 52 28
Contactpersoon: R. Lindh, officer, tel.
(+ 46 8) 7L)6 27 28, B. Tengberg, officer, tel.
(+ 46 8) 796 27 26

Ràddningsverket SRV,The Swedish Rescue
Services Agency, Karolinen, 5-65180 Karl-
stacl, tel. (+ 46 54) 10 40 00, fax (+ 46 54)
r0 28 89

Ràdet för Arbetslivsforskning,Swedish
Council for'W'ork Life Research, Olof
Palmes gata 31, S«rckholm, P.O. Box 1122,
S-111 81 Stockholm, tel. (+ 46 8 ) 791 03 00,
íax 1+ 46 8) 79 I 85 90
Contactpersoon: mw. B.Sheppard Nyman,
director international relations, tel. (+ 46 8)
791 03 06, mw. Ingrid Stymne, programme
director, occupational, tet. (+ 46 8)
791,03 56

SACO,Swedish Confederation of Professio-
nal Associations, Lilla Nygatan 14, Stock-
holm, P.O.$ox2206, S-103 1.5 Stockholm,
tel.(+46 8)613 48 00, fax (+ 468t 2477 01.

Contactpersoon: mw. K. Hildingsson,
ombudsman, tel. (+ 46 8) 613 48 39

SAQ Kontroll AB SAQ,SAQ Kontroll AB,
SAQ, Alströmergatan 7, Stockholm, P.O.
Box 49306, SE-10029 Stockholm, tel.
(+ 46 8) 617 40 00,fax (+ 46 8) 651 70 43
Contactpersoon: B. Sandströnr, quality ma-
nager, tel. (+ 46 8) 617 41 20, A. Sandgren,
manager, tel. (+ 46 8) 617 42 42
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16.4.2 adressenlijst

SkogForsk,The Forestry Research Institute,
Dag Hammarskjölds vàg 36A, S-75183
Uppsala, tel. (+ 46 18) 18 85 00, fax
(+ 46 1tt) 18 86 00
Contactpersoon: G. Eriksson, researcher,
tel. (+ 46 18) 18 86 01

Statliga sektorns arbetsmiliönàmnd
SANJoint Work Environment Council for
the Governmcnt Sector, Drottninggatan 25,
2tr, Stockholm, P.O. Box 1.6408,5-10327
Stockholm, tel. (+ 46 8) 402 28 40, fax
(+ 46 8) 20 98 96
Contactpersoon: K-G. Lindström, executive
director, tel. (+ 46 8) 402 28 48

Svenska Arbetsgivarefören ingen
SAF,Swedish Employers' Confederation, S.

Blasieholmshamnen 4A, S-103 30 Stock-
holm, te1. (+ 46 8) 762 60 00, fax (+ 46 tl)
762 6s 66
Contactpersoon: H. Frostling, tel. (+ 46 8)
762 63 22

Svenska Brandförsvarsföreningen SBF,The
Swedish Fire Protection Association, Tege-
luddsvàgen 100, S-11587 Stockholm, tel.
(468) 78 37 200

Tjànstemànnens Centralorganisation
TCO,The Swedish Confederation of Profes-
sional Employees, Linnégatan 14,5-1.1.4 94
Stockholm, tel. (+ 46 81 782 91 00, fax
(+ 46 8) 663 7s 20
Contactpersoon: mw. A. Ankert, te[.
(+ 46 8) 782 91 98

16.4.2 Enkele Europese organisaties

Cellule de Prospcctive Commission
Européenne, Forward Studies Unit,
European Commission, 200 Rue de la Loi
(Arc, 25 9/61,8-1049 Brussei, tel. (+ 32 2)
235 1.7 25, Íax (+ 32 2) 235 23 05
Contactpersoon: mw. A. Grossi, informa-
tion officer, tel. (+ 32 2) 295 11 73

Comité Européen de Normalisation
CEN,European Committee for Standardiza-
tion, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tel.
(+ 322) 550 08 11, fax(+ 32 2) 550 08 19
Contactpersoon: H. Plissart, deputy
director, tel. (+ 32 2) 5.t0 08 32

Confédération Européenne des Organismes
de Contróle, d'Inspection et de Prevention
(CEOC) CEOC,European Confederation of
Independant Control, Inspection Certifica-
tion and Prevention bodies, Rue de Com-
merce 20-22, B-1000 Brussel, tel. \+ 32 2)
511 50 65, fax (+ 322) 502 50 47
Contactpersoon: M. Völzow, secretary
general

Directorate General for Employment, In-
dustrial Relations and Social Affairs,Com-
mission of the European Communities
Public Health and Safety at Work
Directorate, Euroforum Builing, 10 Rue
Robert Stumper, L-2920 Luxembourg-City,
tel. (+ 352) 430 13 27 19, fax (+ 352)
430 1,3 45 1,1

Contactpersoon: dr. W.J. Hunter, director,
Alain Cluzeau, assistant director, tel. (+ 352)
430 13 38 74

European Agency of Safety and Health at
Work BIOSHA,Agence Européenne pour la
sécurité et la santé au travail, Gran Via 33,
E-48009 Bilbao, tel. (+ 34) 944 79 43 10,
fax (+ 34) 944 79 43 83
Contactpersoon: Konkolewsky (Hans
Horst), director

European Association of National
Productivity Centres EANPC,Association
Européenne des Centres Nationaux de
Productivite, Eendrachtstraat/Rue de la
Concorde 60, B-1050 Brussel, tel. (+ 32 2)
51171 00, Íaxl+322) 511.0297
Contactpersoon: A.C. Hubert, secretary
general
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European Centre for the Development of
Vocational Tiaining, c/o Berufsgcnossen-
schaft dcr Feinmechanik und Elektrotechnik
CEDEFOB Corrensplatz 2, Berlin, P.O. Box
330120, D-1.4171 Berlin, tel. (+ 49 30)
839 02-0
Contactpersoon: A. Clarke, staff member

European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions, Infor-
mation Section,Fondation Européenne pour
L'amélioration des Conditions de vie et
Travail, §íyattville Road, LOUGHLIN-
STO\7N Co. Dublin, tel. (+ 353 1)
282 64 56, fax (+ 353 1\ 282 44 561
282 42 09
Contactpersoorr: P Paoli, proiect manager.

.[. Costa, project manager

European Information Centre for Explosion
Protection, p/a EuropEx EUROPEX,
Heiveldekens 8, B-2550 Kontich, tel.
(+ 32 2) 458 29 48, fax l+ 32 21 458 29 02
Contactpersoon: H, .Janssens, chairman,
A. Harmannl., Scientific Coordinator

European Trade Union Technical Bureau
for Health and Safety TUTB,Bureau
Technique Syndical Européen pour la Santé
et Sécurité, Bld E..facqmain 155, B-1210
Brussel, tel. (+ 32 21 224 05 60,íax (+ 322)
224 05 6L

Contactpersoon: Mzrrc Sapir, director

Europees Centrum voor Werk en Samenle-
ving ECWS, Hoogbrugstraat 43, Maas-
tricht, P.0. Box 3073, 6202 NB Maastricht,
tel. (043) 321 67 24, fax (043) 325 57 12
Contactpersoon: mw J.F.M. van Dongen-
R:rmakers, personnel officer, mw M.\7.A.F'.
Schoufs-Janssen, rnanager AZ

Union of Industrial and Employers' Confe-
derations of Europe UNICE,Union des

confédérations des Industries et des
Eployeurs d' Europe, Rue.|oseph II, 40,
B-1000 Brussel, tel. (+ .32 2) 237 65 11, fax
(+ 3221 23t 14 4s
Contactpersoon: mw. T. c1e Liedekerke,
director, tel. (+ 32 2) 237 65 30

adressenlijst 16.4.3

16.4.3 Organisaties buiten de
EU-landen

16.4.3.1 Argentinië

Centro de Investigación y Desarrollo de In-
geníiera Ambiental CIIA-INTI,Environmen-
tal Engineering Research Center, Av. Paseo
de Colón 850 - 4to. P.. CP-1063 Buenos
Aires, tel. (+ 54 1) 345 75 41, fax (+ 54 1)
331, 53 62
Contactpersoon: C.L. Pedelaborde, director,
tel. (+ 54 1) 7 54 41 41, L.A. de Tullio,
director

16.4.3.2 Barbados

Labour Department, National Insurance
Building, Fairchild Street, Bridgetown, tel.
(+ 12 461 426 ss 6s 198 99 1220, fax
(+12 461 426 98 98

16.4.3.4 Bulgarije

Nacionalen Centar op Higiena Medicinska
Ekologija i Hranene,National Center of
Hygiene, Medical Ecology and Nutrition
Occupational Health, 15, D. Nestorov
Street, 1431 Sofia, tel. l+ 359 2) 958 1.8 94,
fax (+ 359 2) 958 1277
Contactperso<)n: mw. prof. E. Ivanovich,
MD, PhD, deputy director, tel. (+ 359 2)
581 24 01

Contactpersoon: Mr. Oxley (Harold), senior .,t';l:,:''

factory inspector (ag), tel. ( +12 46) l:l|,
228 44 09,Mr. Felii iVictor;, factory ,..u,-",,,,,,.;11:

rnspector, rel. { + I2 46t 228 44 09

16.4.3.3 Brazilië .,::,,.r'r::'

Associaqao Brasileira para PrevenEao dc §r1.,...
AcidentesABPA,BrazilianAssociationfor .illrli:tll.
Accident Prevcntion (BAAP). Av. Rio Bran-
co. No 37 - 18" andar. Rio de Janeiro, P.O.
Box 2916. 2000 l-q70 Rio de Janeirc,. rel.
r+ 55 2l) 2.13 c0 33, fex 1+ 55 217 263 0z o3
Contactpersoon: Eng. Nelson Conqllvrs
Calafatc, ruperinrenàerrt, Eng. Carlos
Roberto Coutinho de Souza, President .
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.,r..,'.1'1't;§ Training and Qualification Center of Occu-

.::ltii:i]§ pational Safety, I 5 D. Nestorr>v Street, 143 1

' 'i 59 ,31 51

., ; Contactpersoon: dr. Sc. G. Lazarov, director,
t,.,,,.,r,..i:;: mw. T.B. Todorova, secretar% tel. (+ 359 2)

iiL,l§ s81 2s 7e

16.4.3 adressenlijst

National Center of Hygiene, Medical Eco-
logy and Nutrition NCHMEN,National
Center of Hygiene, Medical Ecology and
Nutrition, 1.5, D. Nestorov street, 1431
Sofia, tel. l+359 2\ 958 1u 94, fax (+359 2)
958 1,2 77
Contactpersoon: assoc. prof. Nikolay
Boneq deputy director, mrs R. Petrova

16.4.3.5 Canada

,: Canadian Centre for Occupational Health
trr 6c Safety CCOHS,Canadien d'Hygiène et de' 

Sécurité au Travail, 2-50 Main Street East,
L8N 1H6 Hamilton Ontario, tel. (+ 1 416)
572 44 00, fax (+ 1 416|1 572 45 00

:. Contactpersoon: dr. R. Cockerline,
:': manager, tel. (1 416) 572 45 23

Industrial Accident Prevention Association,
Information Centre IAPA,Association pour
la prévention des accidents industriels, 250
Yonge Street, 28th Floor, M5B 2N4 Toron-
to, Ontario, tel. 1+ 1 416) 506 88 88/
(+ 1 800) 669 49 39, fax (+ 1 416) 506 88 80
Contactpersoon: M. Shaw, president ancl
CEO, P. Nixon, executive director,
development and marketing

16.4.3.6 Chili

Instituto de Salud PÍblica, Departamento de
Salud Ocupacional y Contaminación
Ambiental Servicio CIS, Av. Maratón 1.000,
Casilla No. 48, Santiago, tel. ( +5621
239 11 05 ext. 701, fax ( +562) 239 36 00
Contactpersoon: gustave Molina, chairman,
tel. ( +562) 239 36 00

'16.4.3.7 Colombia

Consejo Colombiano de Seguridad
CCS,Colombian Safety Council, Carrera 20
No. 39-62, Santa fe de Bogota D.C., P.O.
Box 6839, Santa fe de Bogota D.C., tel.
(+ 57 1) 288 63 55/245 81 81, fax (+ 57 1.)

288 43 67
Contactpersoon: Renan Alfonso Rojas
Gutierrez, executive director, mw. S. Alvarez
Torres, technical services director

Ministerio de Salud, Subdireccion de
Ambiente y Salud SAMYSAL -
E,H.S.,Ministry of Health, Environment
and Health Subdirection, Carrera 7 # 32-71
Piso 14, Santafé de Bogata, D.C., tel.
(+ 57 1,1 336 50 66 ext. 1433 - 7425, fax
l+ 57 1,1 336 50 66 ext. 1420
Contactpersoon: ing. Luis Angel
Hernandez, subdirector, tel. ext. 1 909 1 908,
dra. Marcela Soler Guio, asesora, tel. ext.
191,7

1.6.4.3.8 Cyprus

Factory Inspectorate Ministry of Labour
and Social Insurance, 12, Apelli Street, 1080
Nicosia, tel. (+ 357 2) 30 03 30, fax
(+ 3s7 21 36 37 88
Contactpersoon: G. Sideras, factory
inspectorate, tel. (+ 357 2) 30 03 31

1,6.4.3.9 Esypte

National Institute of Occupational Safety
and Health, International Relations Depart-
ment NIOSH, El Horreya Heliopolis Cairo
- ARE -, Cairo, P.O. Box 2208, El Horreya
2208 Cairo, tel. (+ 20 2) 242 43 5.5, Íax
(+ 20 2) 224 24 355
Contactpersoon: Mrs. Samia Aly Maher, ge-

neral director, Mrs. Magda Yassin Abdel
Latif, first under Secr. of State and director
of NIOSH, tel. ( +202) 242 43 55
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1,6.4.3.1,0 Gwatemala

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Biblioteca Central BC-IGSS, P.O. Box 349,
Guatamala, tel. 253 29 58 - 232 83 02

16.4.3.11, Hongarije

Munkavédelmi Kutatósi Közalapitvíny
MKK,Public Foundation for Research on
Occupational Safety, Ötvös Jónos Utca 1-3,
Budapest, P.O. Box 7 ,FI-1,281, Budapest, tel.
(+ 36 1) 394 29 32, fax (+ 36 1) 176 29 32
C)ontactpersoon: dr. J. Molnàr, director, dr.

J. Solt, deputy director

16.4.3.'12 lsraëL

Hamosad Lcbitihut Ulgehut,Israel Institute
for Occupational Safety and Hygiene,
Mazeh Street 22, Tel-Aviv, P.O. Box 1122,
6 1 0 1 0 Tet-Aviv, tel. l+ 972 31 526 64 47 , fax
l+ 972 3l s26 64 56
Contactpersoon: M. Schwartz, clirector of
the institute, re|. (+ 972 3) 526 64 30, prof.
A. Donagr. director of inform.ttion center.
tel. (+ 972 31 526 64 48

16.4.3.13.lamaica

Ministry of Labour, Industrial Safety
Division M.O.L. I.S.D., If North Street,
Kingston, P.O. Box 481, Kingston, tel.
(+1 87 6) 922 03 65 , fax (+1 87 6) 922 69 02
Contactpersoon: Neville Moodie, director,
tel. (1 876) 967 59 59, Derreck Henry, ass.

d irector

16.4.3.14 Japan

Japan Industrial Safcty and Health Associa-
tion International Cooperation Department

JISHA, 5-.3.5-1, Shiba, Minato-ku, 108-
0014 Tokyo, tel. (+ 81 3) 34 52 68 47,Íax
(+ 81 3) 34 54 45 96
Contactpersocrn: K. Igarashi, director,
Tadashi Shiiya, president

adressenlijst 16.4.3

Ro Do-Sho San Gyo ANzen Ken Kyu Sho
NIIS,National Institute of Industrial Safety.
Ministry of labour, 1-4-6, Umezono, Kiyose,
ï>kyo, 204-0024 Tokyo, tel. (+ 81)
424 91 45 1 2, fax (+ 81) 424 91.78 46
Contactpersoon: H. Matsui, director, T.

Kodama, chiei

16.4.3.1-5 Koeueit

Environment Public Authority (EPA) EPA,
Shuwaikh Port Authority BLrilding,
Shuwaikh, P.O. Box 2439.5, SAFAI 13104
Shuwaikh, tel. (+ 965) 482 72 85 -9, fax
(+ 965\ 482 05 70 1482 05 71
Contactpersoon: Yor"rsuf Al-Zaid, directoq
tel. (+ 965) 482 0.5 U8, Hamad Al-Matar,
head of the industrial work environment
dept., tel. (+ 965) 482 12 75

16.4.3.16 Laos

Ministry of Labour and Social Welfare, of
Lao. PDR MLSW Pangkham Road,
Vientiane, P.O. Box 347, Vientiane, tel.
(+ 856 21 ) 21 30 02, fax (+ 856 2l) 21 32 87
Contactpersoon: Mr. Somphan Phengkman-
ny, minister, tel. ( +856 21) 21 30 00, Mr.
Sisouvanh Tandauong, director, tel.
( +856 21) 2227 82

16.4.3.17 Malau,i

Occupational Safety and Health Informa-
tion and Documentation Unit, Private Bag
344, Lilongwe, P.O. Box 344, 3 Lilongwe,
tel. (+ 265) 78 32 77, fax (+ 265) 78 38 05
Contactpersoon: J.R.E. Zingeni, informa-
tion and documentation officer, Y.J. Kami-
nyoge, director, tel. (+ 265\ 78 26 46

16.4.3.1,8 Mauritius

Ministry of Labour and Industrial Relations
MLIR, GMD Atchia & Eugene Laurent
Streets, Port-Louis, tel. (+ 230) 212 30 49,
fax (+ 230) 212 30 70
Contactpersoon: M. Garia, permanent
secretary, S. Balgobin, chief factory
inspector, tel. (+ 230) 208 28 90
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16.4.3 adressenlijst

16.4.3.19 Mexico

Associación Méxicana de Higiene y
Seguridad AMHSAC,Mexican Safety and
Higiene Association, Col. Santa Maria la
Ribera, C.P. 06400 Mexico D.F., tel.
(+ 52 -5) 547 87 8211.9 26,fax (+ 52 5)
541 15 66
Contactpersoon: ing. Jorge Suarez Peredo
R., manager

Dirección General de Seguridad e Higiene
en el Tiabajo D.G.S.H.T.,Occupational
Safety and Health Administratien (OSHA),
av. Azcapotzalco la Villa 209,02020
Azcapotzalco, D.F., tel. (+ 52741 394 40 10/
394 29 40, fax (+ 52 74t 394 26 44
Contactpersoon: dr. Juan Antonio Legaspi
Velasco, director general, dr. Alejandro
Galindo Barajas, director de asistencia
técnica, tel. (+ 52 74) 394 87 02

Secretaria del Trabaio y Previón Social
S.T.P.S.,Secretary of Labor and Social
Wellfare, General Direction of
Occupational Safety and Higiene, Av.
Azcapotzalco La Vilta No. 209, Barrio
Santo Tomas, 02020 Mexico D.F., tel.
(+ -52 3) 94 40 10, fax l+ 52 3) 94 26 44
Contactpersoon: J.A. Legaspi Velasco,
director general de medicina y en el trabajo,
ing. J.A. Cabalceta Vara, director de area,
tel. (+ 52 3) 94 24 44

1.6.4.3.20 Namibië

Ministry of Labour MOL, 32 Mercedes
Street, Windhoek, P.O. Box 19005, 9000
Windhoek, tel. (+ 264 61]1 206 61 11 ext.
6287, Íax l+ 264 611 21, 23 23
Contactpersoon: M. Amweelo, chief inspec-
tor, occupational safety, J. Ashikuni, inspec-
tor, industries

1.6.4.3.21 Nieuw Zeeland

Occupational Safety and Health,
Department of Labour OSH, 4th floor,
Aurora House, 62 The Terrace,'§Tellington,
P.O. Box 370-5, \X/ellington, tel. (+ 64 4)
915 44 36,fax (+ 64 4) 499 08 91
Contactpersoon: L. Edwin, information
advisor, tel. (+ 64 4) 915 44 36

16.4.3.22 Noortuegen

Arbeidstilsynet Al,Norwegian Labour
Inspection Authority Fridjof Nansens Vei
14, Oslo, P.O. Box 8103, N-0032 Oslo, tel.
l+ 47) 22 95 70 00, fax (+ 47) 22 46 09 88
Contactpersoon: Nils-Petter'§7edege,
deputy director general, tel. \+ 47J
22 95 70 02

1.6.4.3.23 Polen

Centralny Instytut Ochrony Pracy
CIOP,Central Institute for Labour
Protection, ul. Czerniakowska 16, 00-701
'Warszawa, tel. (+ 4tl 22) 623 46 0ll
623 36 97 , fax (+ 4ti 22) 623 36 9 5140 24 62
Contactpersoon: prof. Dr. Dzrnuta
Koradecka, director of the institute, tel.
| +48 22) 623 46 01, dr. M. Zawieska,
deputy director for technologie and
implementatron, tel. ( +48 22) 623 36 97

16.4.j.24 Slouakije

Ministerstvo próce, Sociólnych vecí a rodiny
MPSVR,Ministry of Labour, Social Affairs
and Family (MOLSAI), Spitólska 4,
Bratislava, P.O. Box 81643, Bratislava, tel.
(+ 421 71 59 75 13 1.7, Íax l+ 427 7)
36 ts 70
Contactpersoon: L. Barnínec, director, tel.
(+ 421 7) 36 36 1.8, Mrs. E. Globanoví,
Dipl. Ing., director, te1,. ( +42 17)
59 75 13 1,7
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Occupational Health and Safety Division
Bureau of working conditions Department
of Labour and Employment,Occupational
Safcty Research and Educational Institute,
Trnavskó 57, Bratislava, P.O. Box
Trn'ravska, SK-814 .3.5 Bratrslava, tel.
(+ 421 7) 29 19 69, fax (+ 421 71 29 19 16
Contact;rers<>on: T. Hatina MSc, director,
tel. ( +42 17) 29 19 69

Stótny Zdravotny istav SSZU,Statc Health
Institute, Cesta k nemocnici l, Banskí
Bystrica, 975.56 Banskí Bystrica, tel.
(+ 421 88) 74 35 14, Íax \+ 427 88) 74 26 42
Contactpersoon: mw. Eleonóra Fabiónoví
MUDr., director, Hettychova Lubica, haed
of the department, tel. (+421) 88 74 25 15

Vj skumn! a vzdelív ací ístav bezpecnosti
príce WUBP,Occupational Safety
Research and Educational Institute,
Stefónikova 47, SK-814 35 Bratislava, tel.

l+ 421 71 35 25 20, Íax (+ 421,7) 39 76 68
Contactpersoon: T. Hatina, BSc, director,
tel. (+ 421 7) 35 25 20, mgr. Balízovà Soiia,
head of CIS-National Iniormation Centre

16.4.3.25 Sri Lanka

Department of Labour, Jawatte Road 97,
Colombo 5, P.O. Bor .575, Colombo .5, tel.
(+ L)4 l) 58 87 59, fax (+ 94 1) -58 27 31

Contactpersoon: dr. \X/.R. de Alwis, deputy
commisioner (C)ccupati«rnal Health ), tel.
(+ 94 l) 58 l6 -57, W.A. Peter, chief factory
urspecting engineer, tel. (+ 94 1 ) 58 44 .33

16.4.3.26 Suasiland

Department of Labour, Allister Mrller, Mba-
bane, P.O. Box 198, Mbabane, tel. (+ 268)
419 71. I 489 98, fax (+ 268) 41.9 66
Contactpersoon: P.H. Mavuso, head of CIS
National Centre, tel. (+ 268) 480 98, C.P.N.
Shilla, chief factories inspector, tel. (+ 268)
401 82

adressenlijst 16.4.3

76.4.3.27 Togo

Servicc National de Medicine du Travail
Direction Général de la Santé publique
SNMlMinistère de la Santé, P.O. Box 336,
Lon'ré, tel. (+ 228) 21 42 49
Contactpersoon: dr. K. Kara-Peketi

16.4.3.28 Tsjechië

National Institute of Public Health Centre
of Industrial Hygienc and Occupational
Discases, Srobírova 48, 100 42 Praha, tel.
(+ 420 2) 67 31 14 67, Íax (+ 420 2)
167 31. t2 36
Contactpersoon: prof. M. Cikrt, head of the
centre

Vyzkumny ístav bezpecnosti próce
VUBP,Occupational Safety Research
Institute (OSRI), Jeruzalémskó 9,11.6 52
Praha, tel. (+ 420 2) 24 21. 43 76, fax
(+ 420 2126 1,1, ss
Contactpersoon: M. Palecek Ph.D., director

1,6.4.3.29 Verenigde Staten

American Conference of Govermental In-
dustrial Hygicnists A.C.G.I.H., 1330 Kem-
per Meadow,45240 OHIO Cincinnati, tel.
(+ 1 513)7422020, fax (+ 1 513174233 55
Contactpersoon: R.A. Strano, CAE,
executive director, $7.D. Wagner, director,
technical affairs

Amcrican Society of Safcty Engineers ASSE,
1800 E. Oakton Street, Des Plaines, Illinois
60018, tel. (+ 1, 847) 296 37 69,fax
(+ 1, 847) 296 97 70
Contactpersoon: mw. J.T. Neel, executive
director

Occupational Safety and Health Admini-
stration U.S. Department of Labor, Depart-
ment of Labor Building OSHA, 200 Consti-
tution Avenue, N.\í. 20210 §íashington
D.C., tel. (1202) 202 21.9 - 81. 48
Contactpersoon: Michael Fluherty, team-
leader, tel. (+1.202) Z0 22 1.9 - 81 48
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16.4.4 adressenlijst

76.4.3.30 Zuid Afrika

National Occupational Safety Association
NOSA, Proes Street, Pretoria, P.O. Box
26434,0007 Arcadia, tel. (+ 27 721
321 77 361324 89 28,fax (+ 27 121
325 60 56
Contactpersoon: M.A. Edwards, communi-
cations, J. Bone, managing director

16.4.3.31 Zuid-Korea

Institute of Industrial Medicine Catholic
Industrial Medical Centre CIMC, 62
Youido-dong, Yongdungpogu I 50-0 1 0
Seoul, tel. l+ 82 2) 300 914 13, fax (+ 82 2)
782 60 17
Contactpersoon: H.§7. Hyun Y/oo Liam, in-
structo! tel. ( +82 21 399 91. 1.4 1.3

Korea Industrial Safety Corporation
KISCO, 34-4 Gusandong Buk-ku, 403-74
Inchon, tel. (+ 82 32) 510 07 41.,fax
(+8232) 512 83 11
Contactpersoon: Dong-Chul, Seo, manager,
tel. (+ 82 32) 510 07 47,.lian Ycrung, Kwan,
assistant manager, tel. (+ 82 3Zl 510 07 49

76.4.3.32 Zwitzerland

Federal Coordination Commission for Oc-
cupational Safety and Health FCOS, Fluh-
mattstrasse 1, CH-6002 Luzern, tel.
(+ 41 41) 419 51 1 1, fax (+ 41 41\ 419 57 07
Contactpersoon: A.P. Gueggi, manager/se-
cretary, tel. ( +41 41) 419 60 01.

Schwezerischer Verein fír Technische
Inspektionen SVTVASIISwiss Association
for Techical Inspections / Association suiss
d'inspection technique, Richtistrasse 15,
lXrallisellen, P.O. Box 35, CH - 8304
Wallisellen, tel. (+ 41 1) 877 61 11,fax
(+ 41 1) 877 62 14
Contactpersoon: H. Egolf, managing direc-
tor, tel. ( +47 1.1.) 877 61 05, B. Schipbach,
manager, tel. (+ 41 1) 877 61 38

16.4.4 Enkele internationale
organisaties

Bureau Veritas Quality International
(Holding) S.A. BVQI, Borough High Street,
SE1 1XF London, tel. (+ 44 171.) 378 81 12,
fax (+ 44 171) 378 03 09
Contactpersoon: Margaret May, overseas
operations manager, tel. ( +44 171)
378 8112

Comite AISS RTP,Comité International de
I'AISS pour la Prévention des Risques
Profcssionnels du BTP, 17-19, Place de
l'Argonne, F-75010 Parijs, tel. (+ 33 1)
40 05 38 02, fax (+ 33 1)40 05 3U 84
Contactpersoon: Gérard Reumeau,
Secretary General

Dansk Standard DS,Danish Standards
Association, I(ollegievej 6, DK-2900
Charlottenlund, tel. (+ 45) 39 96 61 01,
fax (+ 45) 39 96 61.02

International Agency for Research on
Cancer, Unit of Environmental Cancer
Epidemiology IARC,Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC), 150, cours
Albert Thoma s, 69372 Lyon CEDEX 08
Lyon, tel. (+334)72 73 84 85, fax (+334)
7273 85 75
Contactpersoon: dr. P. Boffetta, chief

Internarional Electrotechnical Commission
IEC,Commission Electrotechnique Inter-
nationale, 3, rue de Varembé, Geneve, P.O.
Box 131, CH-1211 Geneve 20,tel. (+ 41 22)
919 02 11, fax (+ 47 22) 919 03 00
Contactpersoon: D. Brougham, public
information manager, tel. | +41, 22)
919 02 60

International Federation of Association of
Specialist in Occupational Safety and
Industrial Hygiene IFAS, 22 Rue Guynemer,
F-941.60 Saint Mande, tel. (+ 33 1)
43 28 90 08, fax (+ 33 1) 43 28 90 08
Contactpersoon: G. Bresson, president,
J.C. Deranlot, delegue general

576



International Federation of Chemical, Ener-
gy, Mine and and General Workers'Unions,
Departmcnt Health, Safety and Environ-
ment ICEM, 109 Avenue Emile de Beco,
B- 1050 Brussel, tet. (+ 32 2) 626 20 20, tax
l+ 322) 648 43 16
Contactpersoon: R. Green, health, safety
and environment officer

International Forum for Organizational
Health IFOH-BeNe, Lange Voorhout 12,

2514 ËD Den Haag, tel. (070) 346 25 131

328 00 46, fax (070) 346 74 58
Contactpersoon: mw. M. Manolias

International Labour Office ILO,Bureau
International du Travail, BIT, 4, Route des

Morillons, CH-1211 Geneva 22, tel.

l+ 41 22) 799 61 1 l, fax (+ 4l 22) 799 68 78
Contactpersoon: dr. J. Takala, chief of occu-
pational safety and health branch, tel.
(+ 47 22) 799 67 16, mw. Michèle
Nahnrias, deputy chief of CIS, tel. (+ 41 22)
799 67 40

lntcrnational Maritime Organization
lMO,Organisation Maritime Internationa-
lc,4 Albert Embankment, SE1 75R London,
tel. (+ 44 171) 735 76 77, fay. (,+ 44 1.711

s87 32 10
Contactpersoon: R. Kohn, information
officer, tel. \+ 44 171) 587 31 53

International Occupational Safety and
Health Information Centre ClS,Centrc
International d'Informations de Sécurité et

de Santé au Travail (CIS), International
Labour Office, ILO/BIICIS, CH-1211 Ge-
neva22, tel. (+ 41 22) 799 67 40,fax
(+ 41.22) 799 8s 16
Contactpersoon: J. Takala, chief sechyg, tel.

l+ 41, 221 799 67 15, M. Nahn.rias, head of
section, tel. (+ 41 22) 799 67 47

International Organisation for Standardiza-
tion ISO,Organisation Internationale de
Normalisation, l, rue de Varc'rnbé, Geneve
20, P.O. Box 56, l2l1 Geneve 20, tel.
(+ 4l 221749 01 1 l, fax (+ 41 22) 733 34 30

adressenlijst 16.4.4

International Safety Council A Global subsi-
diary of the National Safety Council USA,
1121 Spring Lake Drive, 60143-3201
Itasca, Illinois, tel. (+ 1 6301 77 5 20 56, fax
(+ I 630) 28s 07 97
Contactpersoon: mw. D. Anderson, interna-
tional account coordinator; T. Smith,
regional directr>r, tel. (l 441) 792 88 65 81

ISSA International Social Security
Association ISSA,Association Internationale
de la Sécurité Sociale AISS,4, route des

Morillons, Geneva 22, P.O. Box 1,

CH-1211 Geneva 22, tel. (+ 41. 22)
799 66 1.7, fax (+ 41 22) 799 85 09
contactpersoon: P. Weinert, programme
rranager, tel. (+ 41 22) 799 82 33, Joseph
Suchel, special projects manager, tel.
(+ 41 22) 799 76 77

ISSA, Bureaus van de internationale sectie
van de -:
- ISSA International Scction for Rescarch
and Prevention on Occupational Risks p/a
INRS,Comité international de l'AISS pour
la recherche dans le domaine de la prevcn-
tion des risque professionnel, 30 rue Olivier-
Noyer, F-75014 Parijs, tel. (+ 33 1)

40 44 30 00, fax (+ 33 1 ) 40 44 30 99
Contactpersoon: B. Moncelon, director

- ISSA International Section for the Iron and
Metal Industrn Secretariat p/a Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt Austrian
Workers, Adalbert-Stifter-Strasse 65,
A-1200 Vienna, tel. (+ 43 1) 33 1l 15 58,
fax (+ 43 1) 33 11 14 69
Contactpersoon: P. Vavken, generai
directors'assistant, tel. (431) 33 11 l2 50

- ISSA International Section for the Preven-
tion of Occupational Risk due to Electricity,
c/o Berufsgenossenschaft der Feinmechanik
und Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-
Ufer 130, Köln, P.O. Box 510580, 50941
Köln, tel. (+ 49 221) 37 78'0, Íax (+ 49221)
377 81 34
Contactpersoon: dr. K. Renz, secretary
general, mw. A. Hillscher, secretary/
translator, tel. (+ 49 227lr 377 61 15
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16.4.4 adressenlijst

- ISSA International Section for the Preven-
tion of Occupational Risks in the Chemical
Industry,p/a Berufsgenossenschaft der
Chemischen Industrie, KurÍiirsten-An lage
62, Heidelberg, P.O. Box 101480, D-69004
Heidelberg, rel. (+ 49 622) 52 34 98, fax
(+ 49 622) 52 34 20
Contactpersoon: B. Ludborzs, secretary, dr.
E. Radek, president, rel. (+ 49 622) 52 35 90

- ISSA International Section of the ISSA on
Education and taining for Prevention,Co-
mité International de I'AISS pour 1'Educa-
rion et la Formation à la Prévention, 30 Rue
Olivier Noyer, F-75014 Paris Cedex 16, tel.
(+ 33 1) 404 430 00, fax (+ 33 1)
404 430 99
Contactpersoon: J.F. Blachier, Secrétaire
Général

- ISSA International Section on Infor-
mation, c/o Nationale Vereniging tot
Voorkoming van Arbeidsongevallen,
Gachardstraat 88, bus 4, B-1050 Brussel,
tel. (+ 32 2) 648 03 37, fax (+ 32 2)
648 68 67
Contactpersoon: B. Schoenmaeckers,
general director, M. de Greef, dep. director
general

- ISSA International Section on Machine
Safety c/o Berufsgenossenschaft Nahrungs-
mittel und Gaststàtten, Dynamostrasse
7-11, Mannheim 1, P.O. Box 68136,
D-68136 Mannheim 1, tel. (+ 49 621)
44 56 22 13, fax (+ 49 621\ 445 6 - 21 25
Contactpersoon: dr. H.J. Bischoff, secretary
general, mw. S. Scholl-Scheiba, secretary
general

- ISSA International Section on Prevention
of Occupational Risks in the Mining Indus-
try p/a Design Consulting Engineering
Centre, Havlickovo nàbrezi 38, CS-730 16
Ostrava 1, tel. (+ 420 69) 23 55 80, fax
l+ 420 691 22 20 23
Contactpersoon: mw. E. Kvetenska,
secretary general

- ISSA International Section on the
Prevention of Occupational Risks in Health
Services,Internationale Sektion der IVSS fiir
die Verhiitung von Arbeitsunàllen und
Beriifskrankheiten im Gesundheitswesen,
Pappelallee 35-37, D-22089 Hamburg, tel.
(+ 49 40) 20 20 72 -50, fax (+ 49 40)
20 20 75 24
Contactpersoon: dipl.-ing. D. Beyer

- ISSA International Section Prevention of
Accidents at Work and Occupational
Diseases in Agriculture ISSA-BLB, §íeissen-
steinstrasse 72, D-34131 Kassel, tel.
(+ 49 561.1 935 94 01., Íax l+ 49 561)
935 94 t4
Contactpersoon: dr. H.J. Sauer, general
secretary

Karolinska Institutet, Institutionen för
folkhàlsovetenskap, Sektionen för
stressforskning,Karolinska Instutute,
Department of Public Health Sciences,
Division of Psychosocial Factors and
Health, Tomtebodavàgen 11 fl Solna, P.O.
Box220,S-171 77 Stockholm, tel. (+ 46 8)
728 64 00, fax (+ 46 8) 34 41 43
Contactpersoon: T. Theorell, professor and
director, tel. (+ 46 8) 728 69 50

Quality Certification Bureau Inc QCB, 10-3,
Advanced Technology Centre, 9650 - 20th
Avenue, T6N 1G1 Edmonton, AB, tel.
(+ 1 403) 496 24 63, fax (+ 1 403)
496 24 64
Contactpersoon: Julie Press, vice-president
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Voor organisaties inzake dienstverlening op arbogebied en leveranciers van arbo-artikelen
wordt verwezen naar hoofdstuk 16. Voor adressen van buitenlandse organisaties naaÍ paÍa'
graaf 1.6.4.

A

Aandachtsstoffen 243

- inÍormatieplicht 243
Aannemers 339
Aansluitonderdelen hijsbanden 196

Aanspreekstroomsterkte 7.1

Aanvaardbare dagelijkse inname 170

Aanvullende blootstelling

- kankerverwekkende stoffen 123

Aanvullende veiligheidsnormen 190

Aarding 71
Aardlek

- beveiliging 72

- schakelaars 69

- stromen 72
Abel-Pensky methode 79

Absorptie geluid 32
Acceptable Daily Intake 170

Acceptatiewaarden geluid 31

Accu's (afval) 241
Acetyleen 160
ACGIH 117

Actieniveau trillingen 39
Actinomyceten 182
Acute

- effecten gezondheidsschadelijke stofÍen 92

- gezondheidseffecten elektriciteit 67

- staar -5 [

- staarvorming advieswaarden -51

Acuut OPS 104
Additievenboekje 170
Ademhalingsbescherming 2 1 7

Ademhalingsbeschermingsapparatuur 2.[ I
Ademhalingsbeschermingsmiddelen 171, 315

Ademhalingslucht, grenswaarden 1 17

Ademhalingswegen en biologische agentia 17li
ADI 170
Aërosolen 170
Aërosolvorm biologische agentia 178
Aërosolvorming 180
Afkortzagen, beleidsregels 316
Aflatoxinen 182

Afscherming

- elektrisch gereedschap 69

- stralingsbronnen 46
Afscherming en beveiliging machines 317
Afstand rot stralingsbronnen 4o

Afstandsmeting in bouw 59

Afvalpreventie 241

Afvalreductie 241
AfvalstofÍe n 2-31

- etikettering en opslag 231

Afvalstoffenbeleid 241

Afvalverwerkende bedrijven 242
Agressie 267
AIDS 179
Airconditioning 237
Akkerbouwbedrijven, vergunningsplicht 23 9

AlARA-principe 44
Alarmsignalen 27
Alfastraling 42
Algemene

- machinerichtlijn EU 39
Algemene wet bestuursrecht 239
Alkalische schoonmaakmiddelen 104

Allergiën 178

- beroepsmatige blootstelling 182

Allergiën en antibiotica 182

Allergische reacties.biologische agentia 182

Aluminiumproductiewerkers

- gezondheidseffecten elektriciteit 67
American ConÍerence of Governmental Industrial

Hygienists 1 17

Amoeben 177

Antigeluid .36

- in lage-tonen-gebied 36

Antigenen 183
Anti-statische kleding 214
Arbeids-

- inspectie gevaarlijke stoffen 1 l5
- middelen 189

- omstandighedenbesluit 31 1

- omstandighedenwet 309

- ongevallen 189

- veiligheidsrapport verplichtstelling 315
Arbeidshygiënisch kader

- meting op werkplek 170

Arbeidshygiènische strategie

- biologische agentia 185

- geluid 30

- geluidshinder 32

- sezondheidsschadelijke stoffen 93

Arbeidsongeschiktheid 23
Arbo- en verzuimbeleid 317
Arbobesluit 309,311
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Arbolnformatiebladen 317 Beeldschermwerk 316
Arbo-opleidingen 31.3 -Arbobeleidsregels 314
Arboregeling 309, 312 Beeldschermwerkplekken 312
Arbowet 309 BEI's 169

- heroriëntatie 309 Beleidsregels
... jaarplan en jaarverslag 31 0 - AÍbeidsomstandighedenwetgeving 312, 314

Argon 160 Beleidsregels Arbowet 309
Armaturen lampen 238 Benzeen 96
Armbescherming 223 Beoordelingsschaal Mentale Inspanning 270
Armseinen hefwerktuigen 196 Beproevingsinrichtingen
Asbest 97, 159,317 -kettingwerk 194

-Arboregeling 314 -staalkabels 195
Asbestbesluit -touw 19.5

-milieubeheer 99 Beproevingsinrichtingen hijskrancn 314
- Silicosewet 97 Beroepsmatige blootstelling

Asbestersatzstoffkatalog 99 -allergiën 182
Asbesthoudend(e) - asbest 159

- afval 97 - biologische agentia 178
- artikelen 99 - fysische agentia 57

Asbestose 97 -gevaarlijkestoÍfen 170
Asbestsloop 159 Beroepsziekten 24, 103
Asbeststof 159 - melding en registratie 313
Asbeststof XG 315 Beschermbrillen 211
Asbestverbod 97, 159 Beschermende kleding 212
Asbestvervangendeproductenbouwnijverheid 99 Beschermingsmaatregelen
Asbesweruijderingsbesluit 99 - biologische agentia 185
As-Low-As-Reasonably-Achievable 44 - elektriciteit 68
Aspergillus 182 Beslotenruimten 317
Astma 182 Besluit
Audiometrisch onderzoek 30 - aanwijzing gevaarlijke afualstoffen 242
Audits milieuzorgsysteem 232 - asbestvrije frictiematerialen 99
Autospuiters en OPS 103 - kankerverwekkende stoffen en processen 9.!

B -ilï:Ïï;:ii:i.rmingsmi<rrreren 211

- stralenbescherming 44
Bacteriën 177 -verpakkingen 96, 106
Bakkersastma 182 Besmetvlees 178
Baliewerk .316 Best beschikbare technieken 95
BASAM 269 Bestuurlijke MAC-waarden 119
Basisbeperkingen 55 Bètastraling 42
Basisgevaarsaanduidingen VN 1 1 1 Beveiligen wand- en vloeropeningen 3i7
Basisnormen Arbowet 310 Beveiligingstoestellen 71
Batterijen (aÍval) 241 - elektriciteit 69
BAT-waarden 169 Bevriezing 62
Becquerel (eenheid) 43 Bewaartermijn werknemersregisters 184
Bedieningssystemen arbeidsmiddelen 189 Bewegende voorwerpen
Bedieningssystemen, beleidsregels 316 - in bouw 340
Bedrijfsafual 241 Bierbrouwerijen en biologische agentia 177
Bedrijfsenergieplanner 236 BIH 69
Bedri;{shulpverleningenbedrijfsnoodplan3lT Bijna-ongevallen342
Bedrijfsinstructies hoogspanning 69 Bijtend, (gevaarscategorie) 107
Bedrijfsinterne milieuzorg 229 Bijtende stoÍÍen
Bedrijfsoverlastomgeving 231 -handbescherming 223
Bedrijfsrisico's, evaluatie 343 Bijtende stoÍfen, basisetiket 114
Bedrijfsruimten - Inrichting, fansport en opslag 317 Bijzonder brandgevaarlijke stofÍen 75
Beeldbuizen televisies 42 Binnen- en buitenklimaat, beleidsregels 316
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Biofeedback 272
Biohazard-waarschuwingsteken 1 85

Biological Exposures Indices 169

Biologische

- advieswaarden 161

- blootstelling, preventie I 8-5

- effecten, straling 43

- grenswaarden I 69
Biologische agentia 177, j17

- arbeidshygiënische strategie I 8.5

- beleidsregels 31.5

- beroepsmatige blootsrelling 178

- beschermingsmaatregelen 185

- categoriën I 83

- gezondheidseffecten 178

- melding en registratie 184

- omgevingscondities 186

- toxische effecten 181

- wettelijke voorschriften 1 83

Biologische Arbeitsstof-Toleranz 1 69

Biologische inperking 186

Biologische stoffen

- in bouw 338
Blauw-lichtschade 48

- advieswaarden 51

Bloedgebonden infecties 179

Bloedproducten 177

Blootstellingsgrenzen

- straling 44
Blootstellingslimieten

- radioírequente- en microgolfstraling
Blootstellingsniveaus en sensibilisatie 183

Boerenlong 182
Bouw bedrijfsruimten .317

Bouwprocesbesluit 336
Bouwsector 335
Bovengrondse hoogspanningslilnen 68

Brand door elektriciteit 64

Brandbare

- gassen 79

- vloeistofÍen 79

Brandgevaarlijke stoftien 7 5, 77
Brandgevaarlijkheidsklassen 79

Brandwerend geprepareerd textiel 214
Brandwerende werkkleding 212
Broekspijpen werkkleding 212
Bronbestrijding geluid 32

Bronmaatregelen 21 1

- bedrijfsrisico's 344

- geluid 32

- trillingen 40
Brood- of banketbakkerijen, vergunningsplicht
Broodbakkerijen en biologische agentia 177
857750 234
BSMI 270
Buislampen 238
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Buitenlucht en MIC-waarden 169

Bulkvervoer in tanks gevaarlijke stoffen 1 14

Burgerbevolking

- dosislimieten 45
Byssinose [81

C

Calamiteitenregelingen 23 1

Carcinogene agentia

- EU-richtlijn 95

CAS-nummer 124

Cataract 49
Ceiling 123

Ceilingwaarden 123

- kankerverwekkende stoffen 122

Centraal kantoor innovatiecentra netwerk 235
Centrum voor energiebesparing 235
Certificeerbare milieunormen 234
Certi{icering 310

- arbodiensten 313

- en schadeplichtigheid 310
Champignonkwekerslong 182

Chemiekaartenboek 1.72, 223
Chemische factoren 75

- beschermingsmiddelen 211

Chemische stoÍfen

- handbescherming 223

- handboeken 173

- in de bouw 338
Chemische wasserijen

- vergunningsplicht 239
Chronisch OPS 104

Chronische effecten gezondheidsschadeliike stoffen
92

Chronische staarvorming -5 I
Chronische warmte-uitputting 62

Chrysotielvezels 99

Collectieve beschermingsmaatregelen 21 1

Comfortcriterium trillingen 39

Commissie Kortmann 309
Comrnissie WGI)

- rapporten 16.3

Communicatieverstoring lawaai 27
Complex ontwerp beschermingsmiddelen 211

Concentratieverst or ing law aaí 27
Conjunctivitis 48

Constructie arbeidsmiddelen 1 8 9

Constructiedossier machines 190

Contactgeluid 34
Contacthitte en handbescherming 223
Contactstroom 57
Contaminantenboekje 170

Continulasers 59
Coördinator bouwproces 337
Copinggedrag 266

239
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Corpusculaire straling 41 E
Corrosieve stoffen en staalkabels 194
Crocidoliet 97, 159 Eco Management and Audit Scheme 234
Crocidolietsloop, melding 3 1 6 Eenvoudig ontwerp beschermingsmiddelen 2 I I
C-rysotiel-asbest 1-59 Ë,fÍect Bouwprocesbesluit 336
Cupbrillen 216 EG-verklaringdeskundigheid 313
Curie (eenheid) 43 Eisen materiaal 189
Cytomegalo-virus 179 Ë,KA-waarden 169

Elektnciteit 64

' ,,.u,,ï::;:on"'o 
en veiligheid 64

Daglicht en energiebesparing 2.38 - installaties
Damp/luchtmengsels - in bouw 340

- explosiegevaar 67 - ontsteking 76
Darminfecties 178 -velden blootstellingslimieten 56
-deeltjes 42 Elektromagnetische
-deeltjes 42 -golven 41
Deeltjesstraling 41 - velden gezondheidseffecten 67
Deeltjesversnellers 42 Elektromonteurs, werkkleding 212
Defensie Elektronenstraling 41

- Arbowetgeving 312 Elektronische databestanden 174
Desinfectiemicrobiologischelaboratorial85 ELF-EM67
Deskundig toezichthouder asbestsloop 98 EMAS 234
Deskundigen - register 234

-Arboregels 312 -verordening 234
Deskundigheidseisen 313 Emissiereductie zwarte sto{fen 243
Desoriëntatie nagalm 36 Endotoxinen 181
Destructiewet 239 Energie en arbo 237
Deterministische effecten straling 44 Energiebesparing 237
Deuteronenstraling 43 Energieprestatie gebouwen 236
Directeaanrakingelectirschgereedschap69 Energieverbruik
Discriminatie op werk 271 - en energiebesparing 236
Doe-het-zelfbedrijven, vergunningsplicht 239 - in bedrijven 236
Doeltreffendebeheersinggezondheidsschadelijke -meten236

stoffen 93 - milieuzorg 230
Doelvoorschriften, milieuvergunning 239 Equivalent(e)
Doordringingsdiepte oprische straling 47 - dosislimieten 44
Dosis - geluidsniveau 29

- equivalent 43 Erytheem 48

- limieten straling 44 - advieswaarden 50

- responsrelatie trillingen 40 Ethaan 160
Draadbreuk staalkabels 194 Ethyleen 160
Draagcomfort van werkkleding 214 Etikettering
Drempelniveau trillingen 39 - reproductietoxische stoftèn 101
Drempelwaarde Etikettering gevaarlijke stoffen

- kankerverwekkende stoffen 122 - beleidsregels 315
Drietrapsprocedure 1 1 9 Etiketteringsverplichtingen

- stoffen in behandeling 162 - kankerverwekkende stoffen 96

- werkprogramma 120 EU
Drinkwater bouwplaatsen 340 - typekeuringen 202
Drukinkten en OPS 104 - type-onderzoek 190
Drukvaste behuizing 76 - verklaring overeenstemming 190
Dubbele isolatie elektrisch gereedschap 70 EU-richtlijn(en)
Duikwerkzaamheden in bouw 338 - Arboregelingen 312
Dynamische groslijst 120 - carcinogene agenria 95

- etikettering 106
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Evaluatie

- bedrijfsrisico's 343

Exotoxinen lTtlr 181

Exploderen lasers 59

Explosiegevaar

- elektriciteit 64, 67
Explosiegrenzen 78

Explosiegroepen 79

Explosieveilige apparatuur 77

- normalisatie en certificatie 77

Explosicveilige behuizing 76

Explosieven

- in bouw 338

Explosive Limits 78

Expositionsàquivalente fiir krebscrzeugende

Arbeitsstoffe 169

Extreem laagfiequente elektromagnetische velden 67

Extrinsieke allergische alveolitis 1 82

F

Factoreninstrumenten 268
Feedback op werk 269
Filtermaskers. 2 1 7

Flankering 35
Foeten en SARJimieten 57
Frictiematerialen 97
Fundamentele veiligheidsnormen 190

Fundamentele veiligheidsprincipes 192

Fusarium 182
l-ysicke belasting bouwsector -135

Fysische agentia

- beroepsmatige blootstelling -57

Fysische inperking biologische agentia 186

G

Garnmastraling 42, 43

Garages

- vcrgunningsplicht 239
Gas-/dampfilters 21 8

Gasbrillen 216
Gascilinders, opslag en transport 315
Gasdrukregel- en meetstations, vergunningsplicht

239
Gasgroepen 79

Gasontploffingsgevaar 75

Gassen/dampen op werkplek 170

Gebruikershandleiding machines 190

Gebruiksfactor kettingen 1 94

Gebruiksverpakking, etikettering 172

Gecertificeerde

- arbodiensten 341

- milieuzorgsystemen 229
Gecombineerde blootstelling gezondheidsschadelijke

stoffen 93
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Gecumuleerde dosis asbest 1-59

Gehard glas veiligheidsbrillen 216
Geharmoniseerde EN-normen

- persoonlijke beschermingsmiddelen 21 1

Geharmoniseerde veiligheidsnormen 192

Gehoor

- beschadigend vermogen 27

- beschermers 32

- bescherrningsmkldelen .10' -j7

- beschermingszones -j0

- schacle 27

- verlies 27
Gehoorbeschenning 221
(ielaatsbeschermingsmiddelen 2 1 6

Geleiders 64
Geluid 27

- wetgeving 30

Geluidsabsorberende materialen 36

Celuidsarm construeren (publ.) 32, 33

Geluidsexpositieniveau 29

Geluidslekken 35

Geluidsniveau 27
Geluidsvermogensniveau 29
Gemetalliseerd kunststoÍ 214
Genetisch gemodificeerde organismen 1 77

Genetische e{fecten straling 43

Genotoxische carcinogene stoffen, MAC-waarden
118

GepreÍabriceerde elementen 338

Gepulste hoge-energielasers .59

Gesloten systemen microbiologische laboratoria 1 85

Gestelsluitingsschakelaars 72

GeurveiligheidsÍactoren 167

-classiÍicatie 167

Gevaarlijke machines 190

Gevaarlijke stoffen

- Arboregeling 313

- beleidsregels 31.5

- informatiebronnen 171

- opslagverpakkingen 3 I 5

Gevaarliike stralingsbronnen 60

Gevaarsaanduidingen 106

- bij transport 1 1 1

(ievaarscategorieën milieugevaarlijke stoÍfcn 107

Gevaarsetiketten

- transport gevaarlijke stofÍen 1 14

Gevaarsidentificatienummers 1 14

GevarenkIassen

- lasers 60

Gevarenzone-indeling gasontploffingsgevaar 75

Gevarenzones

- asbest 98

- kankerverwekkende stoffen 96

Gewogen waarden trillingen 39

Gezondheidsdossiers

- bouw 339
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Gezondheidseffecten

- biologische agentia 178

- elektriciteit 64

- klimaat 61

- lasers 59

- optische straling 47

- radiofrequente- en microgolÍstraling
- straling 43

- trillingen 38
Gezondheidsgedrag 272
Gezondheidskundige advieswaarden

- radiofrequente- en microgolfstraling
- stoffen met een MAC 161

Gezondheidsschadelijke stoffen 92

- registratie en melding 93

- wettelijke grenswaarden 93
Clasvezel werkkleding 214
Glaswolvezels 99
GraatstoÍ 177
Gram-negatieve bacteriën 181
Gram-positieve bacteriën 181
Gray (eenheid) 43
Grenswaarden

-ademhalingslucht 117

- als tildgewogen 123

- andere I 69

- gezondheidsschadelijke stofÍen 93

- kankerverwekkende stoffen 121

- toxinen 182

- trillingen 38
Grond- en hulpstoffen

- etikettering en opslag 231

- gebruiksoverzicht 231
Grondwaterwet 239

H

Halogeenlampen 238
Hand- en arrnbescherming 223
Hand-Arrn Vibrationsyndrome 38
Hand-armseinen 27
Hand-armtrillingen .3fl

Handboeken chemische stoffen 1 73
Handlampen 68
Handletsels 223
Hand-lip cuntact gevaarlijke stoifcn I 6 I

Handschoenen 180r 211
Hartfibrillatie 65
Haveninspectie

- gevaarli;ke stoffen 1 15
Heat stroke 61
Hefwerktuigen, armseinen 196
Helium 160
Heliumkernen 42
Helmen 211
Henneptouw 195
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Hepatitis B 179
Herculestouw 195
Hergebruik afvalstoffen 24 1

Hermetisch dichte omhulsels 77
Heroriëntatie arbobeleid en Arbowet 310
Heroriëntatie Arbowet 309
Hersenvliesontsteking 179
Hertz (eenheid) 37
High strain werk 264
Hijs- en hefgereedschap 317
Hijs- en hefgereedschap, beleidsregels 3 16
Hi;s- en hefwerktuigen 314
Hijsbande n 195
Hiisen 193
Hinderlijk g,elutd, 27, 31

Hitte
- beroerte 61

- kramp 62

- oedeem 61

- syncope 61

- uitputting 61
Hittewerende werkkleding 2 13

HlV-virus 179
Hoge of lage temperaturen, beleidsregels 316
Hoge temperaturen, beschermende kleding 213
Hoge temperaturen, beschermingsmiddelen 21 1

Hogedrukreinigers, beleidsregels 316
Hoofdaannemer bouwerk 339
Hoofdbescherming 215
Hoog-rendement CV-ketels 237
Hoogspannings

- installaties 68

- kabels 6 /
- stations 66

Hoogspanningskabels 338
Hooikoorts 182
Hoorbaar geluid 29
Hoorn- en bindvliesontstcking 47

- advieswaarden 50
Horecahedrijven, vergunningsplicht 239
Host-vectoÍ-systemen 186
Houtbewerkende bedrijven, vergunningsplicht 239
Houtbewerking, beleidsregels 316
Houtstof en allergiën 182
Houtverwerkende industrie .i I 7
Houtwolcement 36
Huid- en hoornvliesverbranding 49

- advieswaarden 50
Huidindicatie 123
Huidkanker 50
Huidopname 124

- gevaarlijke stoffen 161
Huidschilfers en haren van dieren 177
Huidveroudering 49
Huisstofmijt 182
Hygiëne gehoorbeschermingsmiddelen 227
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Hygiënische maatregelen

- asbest 98
Hypothermie 62

I

ICRP 4.'
IDLH-waarde 169

IEC .59, 65

Immediately Dangerous to Life or Health 169

Imploderen lasers 59

Inadembare asbestvezels 97
lnademingslucht 123

lndirecte aanraking 70

Individuele beschermingsmaatregelen 2 1 1

Infecties 178
Infrarode straling 47
lnÍrasoon geluid 29

Ingieten met gietmassa, veiligheidsapparatuur 77

Inhaleerbaar stof 160

Inkasting elektrisch gereedschap 69
Inrichtingen- en vergunningenbesluit 75

Inspectie

- Havenarbeid 1 93

- Volksgezondheid Ministe ric VIíS 190

lnspectie GezonrJheidsheschermirrg

- gevaarlijke stoffen I l5
Instrumentcn risico-inventarisatie 268
International

- Agency Íor Research on Cancer 50

- Commission on Radiological Protection 45

- Electrotechnical Commission -19, 65

- Radiation Protection Association 67
lnterne controle milieuzorgsystemen 232
lnternet 1 7-5

Intrinsiek veilige

- apparatuur 76

- stroomkringen 76

- systemen 77

Intrinsick veilige spanning 69

Inventariseren risico's 342
Inwendige bestraling 46
Inwendige overdruk 76

lnzamelphcht 242
lnzamekecht 242
loniserende straling 42

- beschermingsmiddelen 21 1

- in bouw 338
IP-beschermingsgraden 69

IP-codes 70
IRPA 67
Irriterend, (gevaarscategorie) 107

Isolatie

- elektrisch gereedschap 69

- geluid 32
Isolatoren 64

index

ISO-normen voor milieuzorgsystemen 2-34

J

Jaan.erslagen
-risico-inventarisatie 342

Jeugdige krantenbezorglers 313

Jeugdige werknemers

-mentorschap 310

Jeugdigen
- dosislimieten 45

Job demand - job control-model 264

Joulc (eenheid) 43

fustitie en Arbowetgeving 312

K

Kankerverwekkend, (gevaarscategorie) 107

Kankerverwekkende stoffen 95, 160

- beleidsregels 315

- grenswaarden 121

- MAC-waarden 122

Kankerverwekkende stoffen en processen 95, 317

Kankerverwekkende stofÍen;

- risico-inventarisatie 342
Kantoorgebouwen, vergunningsplicht 23 9

Kantoren 317
Kappers.en biologische agentra 177

Karasek-model 264
Kassa's en laserveiligheid -59

Kassawerk zelfbedieningswinkels 316
Kennisgeving van bouwproiecten .3-37

Keramische vezels 99

Keratitis 48
Kernenergiewet 44, 240
Kerntemperatuur 61

Kettingen 193

Keuring per stuk 202
Keuringen 202
Keuringsinstantie hijskranen 31 4

Kinderspeelgoed en elektrische veiligheid 69
Kinken staalkabels 194

Klachten

-risico-inventarisatie 342
Klachtenbehandeling 231

Klasse II-materieel 70

Klein chemisch aÍval 241.

Klimaat 61

- gezondheidsefÍecten 61

- voorschriften en normen 62

- wettelijke voorschriften 62

Klimaatgrenzen 63
Klimaatsystemen 237
Knelpunten bedrijfsrisico's 34-3

Koel- en vriesruimten 317
Koelhuizen en werkkleding 214
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Kogelwerend glas benzinestations 315
Kooi van Faraday 58
Koppelingsplaten 99
Koppensnellen heipalen 40
Kortcyclisch werk 264
Kortsluiting 66
Koude 62

- belasting 63

- letsel 62
Koudebescherming handen 223
Kraan- en heimachinisten, deskundigheidsbewijzen

314
Kreupele micro-organismen 186
Krimpvrije stof werkkleding 212
Kunststofschuim met open cellen 36
Kwaliteitsborgingssystemen beschermingsmiddelen

2t2
Kwaliteitsfactor Q 43

L

Laagspanningsinstallaties 68
Laboratoria 317

- microbiologie 177
Ladders, beleidsregels 316
Lage temperaturen, beschermingsmiddelen 21 1

Lage-tonen-gebied en antigeluid 36
Landelijke lijst inzamelbedrijven chemisch aÍval 242
Larven 1.77

Laserbronnen 59
Laserprinters 59
Lasers 58

- gevarenklassen 60

- gezondheids- en veiligheidsrisico's 59

- voorschriften en normen 59
Laserveiligheid gezondheidszorg 59
Lasglazen 216
Lasogen 48
Lasprocédés, werkkleding 21 3
Lasrook 315
l-assers

- gezondheidseffecten elektriciteit 67
Laswanten 223
l-atentietijd gezondheidsschadelijke stoffen 92
Lawaai en geluidshinder

- bestrijding 32
Lawaai op de arbeidsplaats 31, 317
Lawaai, Arboregels .312

L-curve 65
Lederen werkkleding 214
Leermogelijkheden op het werk 267
Legionairsziekte 179
Legionella Pneumophila 179
Legionellose 177
Lekstromen 67
Lenstroebeling 49
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Leukemie bij kinderen

- elektriciteit 67
Lichaamstrillingen 38
Lichaamsweerstanden 66
Licht 47
Licht ontvlambaar, (gevaarscategorie) 107
Liftenbesluit 191

Liítinstallaties 191
Liftinstituut 191
LiÍtschachren. beleidsregels 3 I o
Light Amplification by Stimulated Emission of

Radiation 58
Lijnklemmen 227
Lijst blootgestelde werknemers

- kankerverwekkende stof{en 96
Longkanker 97
Lood 159

- Arboregeling 314

- in totaal stof 159

- inJucht tijdgewogen gemiddelden-waarden 1 5 9
Lood en loodverbindingen 102
Loodrubber handschoenen 224
LPG-tankstations, vergmningsplicht 239
Lucht

- beweging 61

- geluid 34

- geluidisolatie 35

- geluidsabsorptie 36

- geluidsisolatiewaarde 35

- hygiëne straling 46

- temperatuur 61

- vochtigheid 61

- zuurstofgehalte 168
Luchtafvoersystemen microbiologische laboratoria

185
Luchtafzuiging microbiologische laboratoria 186
Luchtbevochtigingssysremen microbiologische

Iaboratoria 185
Luchtgrenswaarden 119
Luchtvaart en gevaarsaanduidingen 111
Luchtverversing, beleidsregels 316
Luminantiecontrast 52

M

Maandagochtendkoorts I 81

Maatwerk in bescherming 310
Machinerichtlijn 190
Machines en gereedschappen, preventief onderhoud

237
MAC-waarden 93, 117

- reproductietoxische stoffen 101
Magnetische velden

- blootstellingslimieten 56
MAK's .169

Màliënkolders 2L4, 224
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Man made mineral fibres 99 Milieuongevallen 230, 232

Manillatouw 195 Milieuprogramma 230

Marktwerking, Deregulering en §íetgevingskwaliteit Milieurapportages 2.32

310 Milieuvergunningen 238

Materiaaleisen 189 -procedure 239

Material Safety Data Sheet 172 Milieuverificateurs 234

Materialen werkkleding 214 Milieuvoorschriften, controle 231

Maximale Aanvaarde Concentraties 117, 123 Mrlieuzorg 229

- mengsels 167 - integratie 2-30

Maximale Arbeitsplatz Konzentration 169 Milieuzorgsysteem 230

Maximale Immissie Concentratie 169 - en milieuvergunning 240

Maximale magnetische - meting en registratie 231

- fluxdichtheid 56 Minder gevaarliike machines 190

- veldsterkte 56 Minerale wol 36

Maximumnivcau trillingen 39 Mobbing 271

MD!í 3i0 MoederkorenalkaloÏden 182

Mechanische trillingen en schokken -37 Mond-neusmaskers 180

Medische begeleiding microbiologische werkers 187 Monochromatische straling -50

Meelstoíen allergiën 182 Monotoon werk 264

Meervoudige blootstelling gezondheidsschadelijke Monturen veiligheidsbrillen 216

stofÍen 93 Mouwen werkkleding 212

Melding en registratie Mutageen! (Sevaarscate8orie) 107

- biologische agentia 1 84 Mutagene stoÍfen 102

- ongevallen en beroepsziekten 313 Mycotoxinen 181

Melkerskoorts 178
Melkrundveehouderijen, vergunningsplicht 239 N
Mengsels

- kankerverwekkende stoÍÍen 95 Nadere regels verpakking 106

- Maximale Aanvaarde Concentraties 167 Nagalmtijd 29

Mentorschap jeugdige werknemers 310 Nageslacht en toxische stofÍen 100

Mesothelioom 97 Nationale MAC-lijst ll7, 11,9

Mestbassins, vergunningsplicht 239 - biilagen 159

Metalen ritssluitingen werkkleding 212 Nationale reststoffenbeurs 235

Methaan 160 Natriumhypochloriet, beleidsregels 31-5

Meting schadelijke stoffen op werkplek 170 Nauwe geleidende ruimten 68

Microbiologisch werk werkplekontwerp 18-5 Nederlands Centrum Beroepsziekten 24

Microbiologische laboratoria 185 Nederlandse
MicrogolÍstraling .53 - Emissierichtliin 239

- blootstellingslimreten -56 - Vereniging voor Microbiologie 184

-gezondheidseffecten 55 Neon 160

- voorschriften en normen 55 NER 239

Micro-organismen 177 Netvliesverbranding 48

MlC-waarden 169 -advieswaarden -51

Middelvoorschriften Arbowet 310 Neutronenstraling 41

Middelvoorschriften, milieuvergunning 239 Nevenwegen 35

Mijnwet 240 Niet
Mijten 177 - radiologische werkers

Milieu 229 - dosislimieten 44

Milieuaudits 232 - volledig veilige stralingsbronnen 60

Milieubeleid en -planning 234 Niet-ioniserende straling 42

Milieubeleidsverklaring 230 Niet-kortcyclische taken 269

Milieuconvenanten 242 Niet-monochromatische straling 50

Milieucoördinator 231 Niet-vonkende contructies 77

Milieueffecten 230 Nieuwbouwprojecten 336

Milieugevaarlijk, (gevaarscategorie) 107 NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 169

Milieulogo EU 229 Nomex 213
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Non-linting materialen 214
Noodsignalen 27
Noodstopvoorzieningen 189
Noodstopvoorzieningen, beleidsregels 316
Noodverlichting

- beleidsregels 315

- bouuverken 340
Normalisarie en certificatie

- explosieveilige apparatuur 77
Normen

- arbeidsmiddelen 192
Normering milieuzorgsystemen 232
Notified Body 212
NOVEM- Nederlandse

- maatschappij voor energie en milieu 23.5
NWM 184

o

Occupational Exposure Limits 120
OctaaÍbandmiddenfrequenties 29
Ohm, wet van 64
Olievulling veiligheidsapparatuur 76
Omgevingscondities biologische agentia 186
Omgevingsgeluid 31

Omkasting 32
Omkeerbare effecten gezondheidsschadelijke stoffen

92
Omloopwegen 35
Ondergrondse bouwerkzaamheden 340
Onderhoud microbiologische laboratoria 185
Onderhoudspersoneel liftinstallaties 191
Onderkoeling 61, 62
Onderregistratie ongevallen 25
Onderwijs en Arbowetgeving 312
Ongeschoold werk 264
Ongevallen 2-5, 189

- bouwsector 335

- melding en registratie 313
Ongevallen door schrikreactie 66
Ongevallenwet 2.5

Ongevalsrep;isters en -rapporten 342
Onomkeerbare effecten gezondheidsschadeli jke

stoffen 92
Onontvlambare kunststoffen 214
Ontplofbaar, (gevaarscategorie) 107
OntploÍÍingsgevaar 7.5

OntspanningsoeÍeninget 27 2
Ontstekingsbronnen gasontploffingen 75
Ontstekingstemperatuur 78
Ontvlambaar, (gevaarscategorie) 107
Ontwerp arbeidsmiddelen 189
Ontwerpfase houwplanncn -i37
Oogbescherming 216
Oordopjes 221
Oorkappen 221
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Opdrachtgevers bouw 336
Opleidingsinstituten, vergunningsplícht 239
Opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener 3 1 5
Oplosmiddelen 104
Oplosmiddelenmengsels 167
Oplosmiddelenmengsels met een MAC 161
Oppervlaktetemperatuur 78
oPS 103
Opslingering 40
Optische straling 47

- beschermingsmaatregelen 52

- doordringingsdiepte in het oog 47

- gezondheidseÍfecten 47

- voorschriften en normen 50
Organisch Psycho Syndroom 103
Organische

- oplosmiddelen 103
OR-verslagen en risico-inyentarisatie 342
Otoplastieken 221
Ouderdomsdoofherd 27
Ouderdomsstaar 49
Overdrachtsweg geluid 34
Overdrukpakken 214
Overheid en AÍbowetgeving 312
Oxiderend, (gevaarscategorie) 107
Ozonvorming 50

P

Paktouw 195
Palenkraken heipalen 40
Paraceisus 92
Parasieten I 77
Parvovirus '[79

Pathogene Groep 184
Pathogene organismen 178
Pathogeniteit 183
PBM 211
PEL's 169
Pemba 21
Penicillines 182
Permissible Exposure Limits 169
Persluchttoestellen 21 8

- ademhalingsbescherming 217
Persoonlijke beschermingsmiddelen 211, 316

- beleidsregels 316

- microbiologische laboratoria 186
Persoonlijke hygiène

- straling 46
Persoonsgerichte instrumenten 268
PG-klassen 184
Pigmentatie 48
Plafondwaarden kankerverwekkende stoffen I 22
Plan van aanpak bedrijfsrisico's 344
Plasmasnijden 31.5

P-lijsr 242



Poldergemalen, vergunningsplicht 23 9

Politieagenten en biologische agentra 1.77

Pollen 777
Portofoons 27
Prefered Speech Inrerference Level 31

Pre-slung cargo 19.5

Preventie biologische blootstelling 185

Preventief onderhoud machines 231

Prikaccidenten lll0
Primaire isolatic elektrisch gereedschap 70

Prioritaire stoffen 243
Prioriteitenlijst bedrilfsrisico's 343

Productinformatie 172

Proefdierverzorgersastma 1 82

Profylaxe 1ti4
Programmabureau milieuzorg Ministerie van VROM

235
Propaan 160

- opslag vergunningsplicht 239
Propaansulton 96
Protocollen BedrijÍsgezondheidszorg 1 61

Protonenstraling 43
PSIL 31

Psychische belasting 263

Psychische stoornissen 263
Publicatiebladen 31.5

Pulslasers -59

Putten en tunnelwerken 338

R

Radioactieve isotopen 42
Radiofrequente straling 53

- blootstellingslimieten 56

- gezondheidseffecten 55

- voorschriften en normen 55

Radiologische werkers 42, 44
Radionucliden 42
Rampenpakken 214
Randonscherpte -53

Rapporten

- Commissie §íGD 161, 163

Rechwaardigingsprincipe 44
Recombinant-DNA 177
Redelijkerwijsclausule 31

Reductiedoelstellingen energie 230
Register radiologische werkers 44
Registratie

- reproductietoxische stoÍfen 101

Registratie en melding

- gezondheidsschadelilke stoÍfen 93

Registratieplichtige

- mutagene stoffen 102

- voortplantingsschadende stoffen 102

Reinigingsdiensten, prikaccidenten 1 79
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Rekenregels

- Maximale Aanvaarde Concentraties mengsels

767
Remblokken 99

Remschoenen 99

Reproductietoxische stoffen 1 00

Resonantiefrequenties 40
Respirabel stof 160

Reststoffen 241

Reukgrenzen 1"17, 1.67

Reversibele efÍecten gezondheidsschadeliike stoffen
92

RI&E 341
Richdijn

- Persoonliike Beschermingsmiddelen 211
Rijksverkeersinspectie gevaarlijke stoffen 115

Riool
- gemalen en vergunningsplicht 239

Risicobeheersing 341

Risico-inventarisatie

- arboverplichting 309

- in bouw .338

- psychische belasting 267
Risico-inventarisatie en -evaluatie 341

- arbeidsmiddelen 189

- geluid 30

- verplichting 310
Risicovolle projecten in bouw 338

Röntgenstraling 42
Röntgentoestellen 42
Rubber solvent 761, 167

Rubber werkkleding 214
Ruimzichtbrillen 216
R-zinnen 1.071 107

S

Salmonella-bacteriën 181

SAR 55
Sauna's en elektrische veiligheid 66

Schaal Ervaren Belasting 270
Schadeclaims en milieuzorgsystemen 230
Schadeliik geluid 27, 30

Schadelijk geluid, beleidsregels 316
Schadeliik, (gevaarscategorie) 107

Schadelijke stoffen

- meting op werkplek 170

Scheiden afual 241.
Schimmels 177t 182
Schrikreacties en elektriciteit 64
SF-B 270
Seksuele intimidatie 267
Sensibilisatie 183

Sensibiliserend, (gevaarscategorie) 107
Sicvert (eenheid) 43
Sisalvezel 195
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S-ketens 68
Slachterijen en biologische agentià 177
Slagerijen

- vergunningsplicht 239
Slagerswrat 178
Slakkenwolvezels 99
Slangapparatuur ademhalingsbesch erming 21.7
Slangappararuur voor ademhalingsbeschenning 21 7
Slangetouw 195
Slijtagegrens van kerringen 194
Sloopwerkzaamheden en 336
Slopen asbesthoudende constructies 97, 98
Smeltveiligheden 66, 69) 7'l
Sneeuwblindheid 48
Sociale communicatie 269
Somatische efÍecten straling 43
Spaarlampen 238
Spanning 64
Spatgevaar en werkkleding 212
Specific absorption rate 5-5

Sperma 179
Spraakverstaanbaarheid 3 I
Springstoffen, Arboregeling 3 1 3
Staalkabels 194
Staand werk, beleidsregels 316
Staar 49
StandaardmilieuvoorschriÍten 239
Standaardverlichtingssterkten 53
Staphylococcus aureus 181
Steenwolvezels 99
Steigerbouwtoezicht, beleidsregels 3 1 6
Steigers.317
Steigers, beleidsregels 316
Stichting

- Keboma 193
Stikstof l6l
Stochastische effecten straling 44
Stoddard solvent 161, 167
Stof/luchtmengsels explosiegevaar 67
StoÍbrillen 216
Stofdeelties 160

- MAC-waarden 160
Stofexplosies 77
Stoffilters 218
StoÍidentificatienummers 1 14
Stoombevochtigingssysremen microbiologische

laboratoria 18-5

Storingsbehandelingsprocedures 23 1

Straling 41

- blootstellingsgrenzen 44

- gezondheidseffecten 43

- voorschriften en normen 44
-straling 41
-straling 41
-straling 43

Stralings-

- bescherming 45

- warmte 61

- zíekte 44
Stralingshitte en handbescherming 223
Stress en werk 263
Stress en ziekte 266
Stressbeleid 271
Stressmanagementtrainingen 271
Stressoren 266
Stressrisico's 267
Stroom-

- doorgang lichaam 64

- sterkte 64
Stuifmeel 182
Stuwadoorsbanden 195
Systeemergonomie 189
S-zinnen 106r 107

T

Taakeisen 264
Tandartsen en biologische agentia L77
Tankschepenen Arboregeling 313
Tankstations

- vergunningsplicht 239
Temperatuurindex L 63
Temperatuurklassen 78

- elektrisch materieel 78
Terpentijnolie 761, 167
Terugkeerbeleid 271
Tevlar 213
Thermoregulatiesysteem 61

Threshold Limit Values 120
Thuiswerk en gevaarlijke stoffen 316
Tijd Gewogen Gemiddelden 123
Tijdelijk personeel en milieuzorgsystemen 232
Tijdelijke en mobiele arbeidsplaatsen 33.5
Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 336
Tijdmanagement 272
TI,V 120
TLVJijst 101

TOetsingslijst Mens en Organisatie 269
Tot vloeistof verdichte brandbare gassen 79
Tot vloeistof verdichte gassen 79
Touw 195
Toxiciteit 92, 93
Toxinen, grenswaarden 182
Toxine-vormers 181
Toxische effecten 1 7Íl

- biologische agentia 181
Toxische stoÍÍen

- beleidsregels 3 1.5

- handbescherming 22-3

- risico-inventarisatie 342
Transformatoren 66
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- gevaarsaanduidingen 11 I

Transport gevaarlil ke stofÍen

- gevaarsetiketten 1 14

- wetgeving 116

Trillingen
- bronmaatregelen 40

- en geluid 38

- gezondheidseffecten 38

- grenswaarden 38

- voorschriften en normen 38

Trillingen en schokken 37
Tuinbouwbedrijven, vergunningsplicht 23 9

Tumoren 44
Typekeuringen 202
Type-onderzoek beschermingsmid delen 212

U

Uitvaartverzorging, prikaccidenten 179

Uitvoeringsfase bouwwerkzaamheden 33 9

Uitwendige bestraling 46

Ultrasoon geluid 29
Ultraviolette straling 47

- werkkleding 213
Uranium 42
UV-straling -50

v

V.g.s.-banclen 195

Vaginale aÍscheiding 179

Valbeveiliging 226
Valeur Limite d'Exposition 169

Valgevaar

- beleidsregels 315

- in bouw 340
Vallende voorwerpen 193

Valstopapparaten 227
Van Keurslijf naar Keurmerk 309
Yangnetten 227
VBBA 269
VCOGEM 186

Veilig werken op daken 317
Veilige

- spanningsgebieden 65

- stralingsbronnen 60

Veilige Microbiologische Techniek 186
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Veiligheids-

- aanbevelingen gevaarlilke stoffen 106

- besluit Fabrieken en '§íerkplaatsen 3 1 1

- brillen 216

- helmen 21-5

- inÍormatieblad 172

- instructies laagspanning 69

- schoenen 21 1

- signalering microbiologische laboratoria 185

- specificaties machines 193

- transformatoren 69

- voorzieningen bouwwerken 340
Veiligheids- en gezondheidsplan

- Bouwprocesbesluit 336

- in de bouw 338
Veiligheids- en gezondheidssignalering 314

- EU-richtlijn 312
Veiligheidsharnas 228
Ventilatie microbiologische laboratoria 185

Verbouwingen 336
Verbranding en brand door vlamboog 66

Verdampingstijd 78

Verdeelkasten 66
Verdunnen aÍval 242
Vereniging

- Bedrijfsmilieudiensren 235

- Kamers van koophandel en fabrieken 235

- Milieukundigen 235

VerÍblikken 241
Verfuerwerking 317
Vergiftig, (gevaarscategorie) 1 07
Vergiftigingen, noodhulp 31.5

Verhoogde opname gezondheidsschadeliike stoffen
93

Verlichting -52

- en energiebesparing 238
Verlichting, beleidsregels 316
Verlichtingssterkte 53

Verminderde

- handvaardigheid 62

- warmtetolerantie 62

Vermoeidheidscriterium trillingen 39
Verontreinigde grond 317
Verse-luchtkappen 218

Vertraagde acute effecten gezondheidsschadelijke
stoffen 92

Vcrvangingsmiddelen

- oPS 104

Vervangingsmiddelen asbest 99

Vervangingsverplichting 95

Vervoersbranche en Arbowetgeving 312
Verwarming m energiebesparing 237
Veteranenziekte 177
Vierwielige trekkers, beleidsregels 316
VILS 69
Vingerhoedjes 21 1
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Vinylchloride 96, 1-59

Vinylchloridemonomeer 159
Virulentie 178
Virussen 177
Vlamboog 66

- ongevallen 66
Vlampunt 78
Vl-Fl's I69
Vleesvreters 194
Vloeistofdichte werkkleding 212
Vloeistoffen op de werkplek 170
Vluchtige stoffen 117
Vluchtwegen, bouw 340
VMT ]86
Voedselvergiftiging 181
Voet- en beenbescherming 224
Volgelaatsmaskers 215
Volledige functies 268
Vo<;r de voortplanting vergifrig, (gevaarscategorie)

107
Voorgestropte ladingen 195
Voorlichting en onderricht

- asbest 98

- lactatie 3 1-5

- zwangeren 315
Voorlichting en opleiding

- milieuzorgsystemen 232
Voorlichtingsbladen 315
Voorlopige Commissie Genetische Modificatie 186
Voorraadbeheer 241
Voorraadmijt 182
Voorschriíten

- elektricische veiligheid 68
Voorschriften en normen

- klimaat 62

- lasers 59

- optische straling 50
- radioÍrequente- en microgolfstraling -55

- straling 44

- trillingen .38

Vragenlijst beleving en beoordeling arbeid 269
Vrouwelijke werknemers dosisequivalent 45
Vruchtbaarheid en toxische stoÍfen 100
Vuurwerkopslag

- vergunningsplicht 239
VZ-ketens 6ll

w

Warenwet 190
\Varenwetbesluit

- asbest 99
Warmte 61
Warmtebelasting 63
l7armtestuwing 61
l7armteverlies in gebouwen 236
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§íasmiddelenzymen en allergiën 182
\íaterstof 161
WBGT-index 63
§ícr 63
WEBA-methode 268
Weegcurven lichaamstrillingen 39
Weerstandvermindering door koude 62
Wegwerpstofmaskers 21 8

!{/Elziin Bij de Arbeid 268
Níerkbakken, beleidsregels 316
Werkdruk 263
\Verken nret beeldschermen 317
'§íerkgerichte 

instrumenten 268
'§Terkgeversverpl 

ichtingen

- asbest 97

- bouw 339

- wettelijke grenswaarden 121
'Werkgroep van Deskundigen

- beoordelingssysteem reprotoxische stoffen 101
'Werkkleding 212
Werklast kettingen 194
§Terknemerslijst

- asbest 98

- blootstelling kankerverwekkende stoffen 96
§íerknemersregistratie biologische agentia 184
§Terknemersverplichtingen

- asbest 98
'Werkoverleg 269
Werkoverleg en milieuzorgsysteem 231
Werkoverlegnotulen en risico-inventarisatie 342
Werkplek

- meting schadelijke stoffen 170
Werkplekkaarten 173
Werkplekonrwerp microbiologie 1 85
\X/erkplekverberering 28 8
'§íerkprogramma 

drietrapsprocedure 120
Werkstress 23

- maatregelen 24
'§íerkstresspreventie 

271
'§íerktempo 

en ademhalingsbeschermingsmiddelen
171

Wet

- bodembescherming 239

- geluidhinder 240

- gevaarlijke werktuigen 39, 190

- inzake luchtveronrreiniging 240
- mrlleubeheer ./J- 2 Jli

- milieubeheer, branrlgevaarli jkheidsklassen 79

- milieugevaarlijk e stoÍfen 99, 239

- milieugevaarlijke stoffen en OPS 106

- verontreiniging oppervlaktewateren 239
- verontreiniging zeewater 239

§7et Bulb Globe Temperature 63
lWetgeving

- psychische belasting 266
XTettelijk kader gezondheidsschadeli jke sroffen 92
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§í'etteliike grenswaarden 119, 1.2"1, 1.22

- gezondheidsschadelijke stoffen 93

- reproductietoxische stoffen 101

§Tetteliike voorschriften

- biologische agentia 183

- klimaat 62
§íind Chill Index 63

\Vitte vingers 38
Woningwet 99

Wormen 177
v'1.lt,6z 2-1

Z

Zandsteen, Arboregeling 314
Zandsteenbewerking 3 16

Zandvulling voor veiligheidsapparatuur 76
Zeer gevaarlijke stralingsbronnen 60
Zeer lage spanning 69
Zeer licht onwlambaar, (gevaarscategorie) 107
Zeer vergiÍtíg, (gevaarscategorie) 107
Zeescheepvaart en gevaarsaanduidingen 11 1

Zelfbedieningswinkels, kassawerk 316
Zelfontbrandende vloeistoffen en werkkleding 212
Zelfontbrandingstemperatuur 78

Zelfstandigheid werk 269
Zichtbare straling 47
Ziekmakend vermogen 178, 183
Ziekte van Weil 178

Ziekteverzuim 23
Ziekteverzuimcijfers 342

Ziektewet 25
Zittend en staand werk 317
Zittend werk, beleidsregels 316
Zone-indeling

- stofexplosies 77
Zones effecten wisselstroom 65
Zonnebrand 48

Zoönosen 178
Zorgplicht

- bouwsector 336
Zorgplicht mílieu 229
ZoÍgsystemen 235
Zorgverplichting werkgevers 3 1 0

Zuivelindustrie en biologische agentia 177

Zundgrenzen 78
Zrrr- en stoÍbrillen 216
Zuurkasten en straling 46
Zuurstofgehalte in lucht 168

Zuurstoftoestellen 218

- ademhalingsbes cher ming 21.7

Zuurstofverdringende gassen 760t 168
Zwaar werk

- gezondheidsschadelilke stoffen 93

- kankerverwekkende stoffen 122

Zwangerschap

- arbeid 317

- dosisequivalent 45

Zwarte lljst 243
Zwarte lijst-stoffen 231

Zwembaden en elektrische veiligheid 66
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AAN DE GEBRUTKERS VAN HETARBOJAARBOEK Í999
Op deze portvrije kaart kunt u uw opmerkingen of vragen m.b.t. het Arbo'
jaarboek en TNO Arbeid kwijt.

n De gegevens op blz. ... zijn niet juist. Deze moeten luiden:

n Suggesties voor verbeteringen/veranderingen van het jaarboek:

n Hiermee bestel ik ... exempla(a)r(en) van de volgende TNO Arbeid-
publicatie(s):

n Houd mij op de hoogte van nieuwe diensten van TNO Arbeid:
(Aankruison wat van to€passing is)

tr lk wil meer inlormatie over de volgende TNO Arbeid producten en diensten:

tr boeken en software n beftild-, diversiteitsbeleid,

tr inÍormatie en documentatie op maat tr veiligheidssystemen, -management

tr opleidingen, kwalificatiebeleid, employabili§ tr reïntegratie, arbeidsmarkt

tr ondersteuning bij arbobeleid

E werkdruk, stress

E ergonomie

tr RSI

D vezuimbeleid

tr fysieke belasling

tr flexibilisering, aóeidstijdmanagement, roosteÍs tr organisatieverandering

tr normtijden, workÍlowmanagement tr kosten/baten

tr Houd mij op de hoogte van de TNO Arbeid-activiteiten, stuur mii voortaan het gratis

informaiiemagazine van TNO Arbeid.

(Aankruisen wat van toepassing is)
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Mill,1Ílí'Í

SC lohnson

EuÍopl,1nl BV

op mensen. Vertrouw op Groeneveld.
Als wij willen dat onze mensen optinta.tl presteren ín een prettige ontgeving d,tD

ntarchanderen wíj niet met kosten, maar praten wíj met veílighciclsadvíseurs die kíjk hebben o1.t

onze problentatiek. t t

Dat is wat Croeneveld doet. Nauwkeurig luisteren, haarscherp analyseren. Waarbij onze wereldwijdt:

orièntatie op p«rductgebied u cle zekerhe,id geeli van de nreesle actuele, effi(ialrte oplossingen.

Zo vindt u in ons programma de otoplastieken van het welbekende merk Elar in orr cle Croenevt'ld

veiligheidsbrillen. Begeleid cloor een gespecialiseerd team van o1;ticiens/audiciens die u adviseren

en kunnen .ranmeten op de werkplek. En uiteraard kunt u voor uw tot.lle veiligheid ook bij ons

terecht. Evenals voor kennis over Arbo- en nrilieuwetgeving en advies onrtrent persoonlijke

beschernrin6smiddelen. Kortom...

Croeneveld-lntersafe.Veil iBheid voor elkaar.

Croeneveld-lntersaleB.V. Kanrerlingh()nneswoll2. Postbus116. ]l00AB f)orrlrcrht.Tel.078 í)1tj 1.100. Fàx07B (,52.{6 05



Gemak dient de mens.

I , Een uitvinding is pas waartlctol rls jr rr daadrerkelijl gcrnak ran hcbt.

Daarom vind 1e ook ieti uit. Ornrlrt jt drnkt dat htt nulktlijker kan.

We zouden hrt hlirsl rrrgt'lc1, rnrar rxrl dc conrputcr is ooil rntt tlic gttLchtc

uitgevondrn, Inmirklcls hccft de irtii»rrrrtirlrrhnolocie ichlrr ro'tt hoct rlutlrt

genoncn. rht jr rlxrr de horneil It&rsl het bos ri(l nr('rr rict.

: Ilfornratirter hrrologic hoort rinrlx'l tc zijn. ntaar rt't'l ntrttsttt

nrrkcn hct rrrieilijk. Ilij Krantcrs hanttrcr w( \ul (lat hetrelt ttrr ltccl sintpcl

uitgrngsprrrt: onze II-i4rkrssil{cn nroctcr d('nrtns iiitncr. I)rt klillt rxrriqrnr

eeunruLiulr rhl htt is. \\'rnt r or:tplrrt IT- rrragstttklttt

tcnrulrrcngcr tot sirnlx,[.opLrssirrgt'n ir zo currorulig nog nict.-lirch ltlnrerkerr rl olir rplossingtn ziclt

door lrrnsp.rrlntie t,rr rrrri,rrrrl. \eem onzr oplossirru rou de,\rlxxLicrtsttn: ArhrYisit l)lLts. I itgangsltLrrrt

in orn rk,rrlru rrs rlr rtrv hLriring lru conllok' crr rrgistlatic rrrrr rtLristring. brurlrirlinu tn prerentic.

nst ir t'r,rr ccntra]e rlatrlrr.c rn lmt darrdrrrr rllt'rliiriplinei srncurcrktn op basis rrrt rltzelfcle irrlirrrrtrtrt.
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