
Fabrikanten pakken toegeworpen
handschoen op
Erik Pennekamp

Artikel 118a van de Europese Akte is
ook voor de leek best te volgen: 'De
Lid-Staten dienen speciale aandacht
te besteden aan het stimuleren van
verbeteringen, met name in werkom-
gevingen, met betrekking tot de ge-
zondheid en veiÌigheid van de werk-
nemers en dienen als doelstelling te
hanteren de harmonisatie van condi-
ties op dit gebied, waarbij gemaakte
verbeteringen gehandhaafd blijven.'
Met'harmonisatie van condities.'
wordt bedoeld dat na verloop van tijd
alle omstandigheden en voorwaar-
den waarin en waaronder wordt ge-
werkt op één lijn zijn gebracht in alle
Lid-Staten. Het laatste stuk, over de
handhaving van bestaande verbete-
ringen, geeft aan dat 118a een mini-
mumvoorschrift is: wie het al beter
doet dan de voorschriften eisen, hoeft
niet terug.
Maar de geciteerde 44 woorden zijn
natuurlijk niet genoeg om heel Euro-
pa veilig en gezond aan het werk te
krijgen. Daarom hebben de ministers
van Sociale Zaken op 72}uni 1989 de
zogenaamde oc-kaderrichtlijn voor
de verbetering van de veiligheid en
gezondheid op het werk aangeno-
men. Aan deze kaderrichtlijn zijn een
aantal bijzondere richtìijnen opge-
hangen, zoals de richtlijn Beeld-
schermen of de richtlijn Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (peiu). In de
laatste richtlijn staan de uitgangs-
punten voor het selecteren, onder-
houden en gebruiken van PBM's.

Typekeuring
Persoonlijke beschermingsmiddelen
mogen pas worden gebruikt als alle
andere middelen (zoals een andere
organisatie van het werk ofafscher-
ming van de bron) onvoldoende be-
scherming bieden. Gewone werkkle-
ding, beschermende uitrusting van
bedrijfshulpverleners, leger, politie
en ordediensten, sportmateriaal en
draagùare apparaten voor het op-
sporen van risico's en belastingsfac-
toren zijn de belangrijkste uitzonde-

EG-Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen

De overgangsregeling wordt waarschijnlijk verlengd tot 30
juni 1995. Maar verstandige fabrikanten zijn al enige tijd
volledig voorbereid op de nieuwe EG-Richtlijn Persoonlijke
Beschermingsmiddelen. Verstandige afnemers zorgen er dan
ook snel voor dat zij op de hoogte zijn van de beteken¡s van
alle nieuwe p¡ctogrammen, logo's, kreten en ¡argon. Wie de
handschoen past...
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Het soort blootstelling bepaalt de
vereiste soort bescherming.
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ringen op de richtlijn.
Elke pex,I moet een typekeuring on-
dergaan, afhankelijk van de mate
van gevaar waartegen moet worden
beschermd. Goedgekeurde PBM's

krijgen dan het CE-logo, dat bijvoor-
beeld ook op kinderspeelgoed is aan-
gebracht. De zwaarte van de proe-
ven is afhankelijk van het voorgeno-
men gebruik. Het prestatieniveau in
een typekeuring wordt aangeduid
met een pictogram en een testscore.
In bepaalde gevallen zal een zoge-
naamde certiflrcerende instantie
moeten worden ingeschakeld om het
kwaliteitscontrolesysteem van de fa-
brikant te beoordelen.
In alle gevallen is de fabrikant ver-
plicht gedetailleerde informatie be-
schikbaar te stellen met de beschrij-
ving van het produkt, de prestaties
plus instructies voor gebruik en on-
derhoud.
Neem bijvoorbeeld handschoenen
die bescherming moeten bieden te-
gen kleine risico's van verwonding
en waarbij de gevolgen makkelijk te-
niet kunnen worden gedaan. De fa-
brikant mag die dan zelf waarmer-
ken. De verpakking moet dan zijn
voorzien van de zin: Alleen voor mi-
nimaal risico.

Eisen
De nc-richtlijn beschrijft een aantal
eisen over de verkoop van PBM's. De
richtlijn biedt geen garantie dat het
produkt geschikt is voor een speci-
frek doel. Het doel van de richtlijn is
het vergemakkelijken van het vast-
stellen van het type toepassing
waarvoor een PBM geschikt is, aan
de hand van pictogrammen of ande-
re informatie. Maar bijvoorbeeld het
pictogram voor chemische besten-
digheid van handschoenen geeft niet
aan op welke chemicaliën dit betrek-
king heeft. Zelfs als een handschoen
is voorzien van een CE-merk en het
pictogram'chemische bestendig'heid'
is het dus gevaarlijk om aan te ne-
men dat de handschoen bescher-
ming biedt tegen alle chemicaliën.
Fabrikanten hebben daarom over-
zichten met bruikbaarheidstijden
opgesteld voor hun typen hand-
schoenen in combinatie met de
meest gebruikte chemicaliën.

Normen
Om nog even bij het handschoenen-
voorbeeld te blijven: voor dat pro-
dukt zijn een aantal Europese Nor-
men (EN) vastgesteld die de Neder-
landse normen vervangen. Zo is
daar EN 420 rrret algemene eisen
over doelmatigheid, onschadelijk-
heid, samenstelling, bewaren/op-
slag, maten, eisen over produktin-
formatie, merktekens en verpakking
en tot slot de beschikbaarheid van

technische informatie.
Een handschoen kan een CE-merk
krijgen door proeven te ondergaan
die in overeenstemming zijn met de
Europese basisnormen. Het picto-
gram en de scores moeten duidelijk
zichtbaar zijn op de verpakking. Hoe
hoger de score, hoe beter de presta-
ties.
Maar wat is nou de aangewezen me-
thode om tot de keuze van de juiste
handschoen te komen?
Bepaal eerst wat de gevaren zijn
(chemicaliën, kou, snijden). Bepaal
het type handschoen dat vereist is:
zwaaî, chemisch bestendig, che-
misch bestendige schoonmaakhand-
schoenen, handschoenen ter be-
scherming van het produkt, hand-
schoenen voor het gebruik in clean-
rooms. Bepaal vervolgens het belang
van de volgende eigenschappen: be-
stendigheid tegen chemische stoffen
op waterbasis, bestendigheid tegen
chemische stoffen op oliebasis, be-
stendigheid tegen mechanische be-
schadiging, grip, tastgevoel en com-
fort. Bepaal met welke handschoen
het beste samenspel van de vereiste
eigenschappen wordt verkregen.
Als de handschoen tijdens het ge-
bruik met chemicaliën in aanraking
komt, bepaal dan de vereiste soort
bescherming, bijvoorbeeld langduri-
ge of kortstondige aanraking, onre-
gelmatige en/of moedwillige aanra-
king of bescherming tegen spatten.
Stel vast gedurende welke periode
de handschoen bescherming moet
bieden. Controleer of de handschoen
is voorzien van het CE-merk.

Verantwoordelijk
De fabrikant, de vertegenwoordiger
van de fabrikant of de Europese im-
porteur is er verantwoordelijk voor
dat de pexl's voldoen aan de wettelij-
ke eisen. De gebruiker zalmeer ge-
gevens tot zijn beschikking krijgen
dan ooit tevoren. Alle pex4's voor in-
dustrieel gebruik zullen moeten vol-
doen aan de essentièle eisen die in
de nieuwe Europese normen met
voorbeelden opgenomen zullen zijn.
De richtlijnen en normen benadruk-
ken de noodzaak om de per4 aan te
passen aan het specifreke gebruik en
verplichten dat de fabrikant meer
informatie ter beschikking stelt om
de keuze te vergemakkelijken.

Voor meer informatie: Nieuwe gren-
zeÍt aarl arbeidsomstandigheden, Eu-
ropese richtlijnen en hun invloed op
de Nederlandse situatie (Nu,, 1992),
telefoon 020-5498404; Industry in safe
handsÆurope in safe hands. Twee
brochures van Marigold Industrial,
Industrieweg t5, 4L43 rrp Leerdam.

I n Arbeid,s om standig heden C oncreet
uan september 1993 troh het artihel
ouer de eruaringen uan gebruikers
uan gereedschappen op bladzijde 87
al direct de aandøcht d,oor d.e daar-
bij geplaatste foto. Op deze foto ualt
meteen op dat de meeste ueiligheids-
uoorschriften uoor het gebruih uan de
handslijpmachíne word,en ouertre-
d,en. Wat het meeste opuctlt is:
- geen bril;
- geen handschoenen;
- gereed,schap wordt niet goed uast-
gehouden;
- ouerall is niet gesloten.

Ouer de houding uan de gebruiher
willen wij geen oordeel vellen. De
man staat er zo te zíen ontspannen
bij en. zal, mits er niets gebeurt, wel
een tijdje deze houding uol hunnen
houden. Als er echter wel iets mis-
gaat en de slijper wegschiet, urezen
wij het ergste uoor de gebruiker.
Wat wij eigenlijk wilden opmerhen is
dat een dergelijke foto niet ín een
blad thuíshoort d.at arbeidsomstan-
digheden behandelt.

Met ueilige groet,
Personeel Rioolwaterzuiuering West-
poort
Amsterdam.

Naschrift redact¡e
Wij zijn heel blij met oplettende le-
zers. Wij zijn evenzeer blij met het
feit dat de foto meteen de aandacht
trok. Immers, dat is de bedoeling
van een foto bij een artikel. De foto
is voor plaatsing geselecteerd omdat
het een blikvanger is, al was het be-
reikte shock-effect niet de bedoeling.
Ons verweer tegen klachten als deze
is altijd: wij tonen zoveel mogelijk
de realiteit; de lezer achten wij, naar
blijkt terecht, in staat tekortkomin-
gen in veiÌigheidskundig opzicht zelf
waar te nemen.
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