
WERKEN MET GEVAARLIJKE PRODUCTEN. 
HOU HET VEILIG

Ontvlambaar:  kan gemakkelijk ontbranden als het in con-
tact komt met een vlam, een warmtebron of een vonk. 

Zowel vaste stoffen als vloeistoffen en gassen kun-
nen ontvlambaar zijn.

Schadelijk, irriterend of sensibiliserend: kan zeer ge-
vaarlijk worden bij hoge dosis, veroorzaakt jeuk, roodheid 

of ontstekingen bij direct of langdurig contact met de 
huid of de slijmvliezen. Sensibiliserende stoffen kun-
nen overgevoeligheid of astma veroorzaken.

Lange termijn gezondheidseffecten:  kan bij opname via de 
mond of de huid of bij inademen kankerverwekkend zijn, 
gevaarlijk zijn voor de voortplanting of het ongeboren kind 
schaden. Ook kan de stof specifieke organen zoals de lon-
gen aantasten.

Giftig:  kan, zelfs in kleine hoeveelheden,  bij opname door 
de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar ople-

veren voor de gezondheid en dodelijk  zijn. 
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KIJK NAAR HET GEVAARSSYMBOOL OP HET ETIKET. HET 

ZEGT JE WAT DE BELANGRIJKSTE RISICO’S ZIJN VOOR 

VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID. LEES OOK AANDACHTIG 

DE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN.
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Wat moet je werkgever doen?

1 Enkel wanneer het echt nodig is, de werknemers laten werken met gevaarlijke 
producten  en in ieder geval kiezen voor de minst gevaarlijke producten.

2 De blootstelling aan de gevaarlijke producten zo klein mogelijk houden door de 
stof in een gesloten systeem te gebruiken of door bijvoorbeeld afzuiging te 
voorzien.

3 Steeds de wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke produc-
ten respecteren.

4 Gratis de gepaste werkkledij en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, bril, masker, …) geven en onderhouden.

5 Op alle bussen, potjes en leidingen de wettelijk verplichte etikettering plaatsen.

6 Vooraf de werknemers informeren, instructies en een opleiding geven over de 
risico’s voor de veiligheid en de gezondheid en  over hoe veilig werken met de 
gevaarlijke producten. Minstens de informatie van het veiligheidsinformatie-
blad bezorgen.

7 Zorgen voor het gezondheidstoezicht door de preventieadviseur arbeidsge-
neesheer wanneer er mogelijk risico’s zijn voor de gezondheid. De tijd voor het 
onderzoeken geeft recht op gewoon loon. Eventuele verplaatsingsonkosten zijn 
ook voor de werkgever. 

8 Voorzien in EHBO en brandbestrijding wanneer een ongeval zich voordoet.

EUROPESE VAKBONDEN VOOR EEN BETERE BESCHERMING

De werelddag voor veilig en gezond werk, 
28 april,  staat dit jaar volledig in het teken 
van het werken met gevaarlijke produc-
ten. Terecht, want nog te veel werknemers 
worden ziek  of zijn het slachtoffer van een 
ongeval. Het ACV pleit al jaren voor een 
strengere regelgeving en ijvert nu samen 
met andere Europese vakbonden voor la-
gere grenswaarden voor blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen. Europa heeft slechts 118  
grenswaarden voor de 145.000 gevaarlijke 
stoffen in de Europese ondernemingen, een 
schande! Bovendien zijn deze grenswaarden 
vaak minder streng dan de grenswaarden in 
een aantal Europese landen. Daarom voeren 
we een campagne om de laagste grenswaar-
den die in een Europees land bestaan in heel 
Europa van toepassing te maken. Zo’n har-

Alle informatie  over de campagne vind je terug op www.rethinkrefit.eu



W
at m

oet je zelf doen?

1 Werken met gevaarlijke stoffen kan je gezondheid schaden, 
maak er geen spel van.

2 Lees vooraf aandachtig het etiket en de instructies die je ontving van de werkgever. 
Vraag erom wanneer de werkgever deze informatie niet spontaan geeft.

3 Volg strikt de instructies voor het veilig werken met de gevaarlijke producten.

4 Draag de goede werkkledij en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Vraag 
ernaar wanneer je die niet kreeg van de werkgever.

5 Respecteer enkele hygiëneregels: nooit eten, drinken of roken tijdens het werken, 
handen wassen voor het eten, vuile werkkledij uittrekken en laten wassen.

6 Verwittig onmiddellijk je leidinggevende wanneer er een probleem ontstaat bij het 
werken met gevaarlijke stoffen.

7 Neem spontaan contact op met de preventieadviseur arbeidsgeneesheer wanneer je 
een gezondheidsprobleem vaststelt of vermoedt door het werken met gevaarlijke 
producten. De werkgever kan je dit niet verbieden.

8 Maak bij ongevallen (contact met, inademen,  inslikken, brand, …) gebruik van de 
EHBO-voorzieningen en brandbestrijdingsmiddelen en verwittig indien nodig de 
hulpdiensten. Het noodnummer van het antigifcentrum, 070/245.245, is ook steeds 
bereikbaar.

JE WERKGEVER LAPT DE REGELS 
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monisatie zorgt voor een betere bescher-
ming van werknemers en voorkomt de 
oneerlijke concurrentie tussen landen ten 
koste van de gezondheid van werknemers. 
Het Europees vakverbond zette een eerste 
stap en vroeg in een brief aan de Europese 
Commissie een grenswaarde voor 50 zeer 
gevaarlijke kankerverwekkende stoffen.



Oxiderend:  kan bij contact met brandbare stoffen heftig 
reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden. 

Ontplofbaar:  kan ontploffen na contact met een 
vonk, vlam en warmte of bij wrijving en schok. Ernstige 

brandwonden en materiële schade zijn het gevolg. 

Bijtend: heeft een vernietigend effect op huid, ogen en 
slokdarm en kan zeer zware brandwonden veroorza-

ken. Daarnaast kan het product bijvoorbeeld metaal 
aantasten.

Milieugevaarlijk:  als de stof in het milieu terecht komen, 
dan is ze schadelijk  voor de levende organismen.

Gassen onder druk: dit zijn samengeperste 
en vloeibaar gemaakte gassen in gasfles-

sen. Blootstellen aan hoge temperaturen 
kan brand of ontploffing tot gevolg hebben.
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