
Hoe veilig is jouw 
werkomgeving?

Veiligheid begint bij de bron en is ieders 
persoonlijke verantwoordelijkheid.



Begin bij de bron!

Jaarlijks vallen er rond de 70 dodelijke slachtoffers bij arbeidsongevallen. 
Verder sterven er nog eens 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op 
het werk. (Bron: LAN). In 2019 werden er 4.474 arbeidsongevallen gemeld, 
waarbij de industrie altijd in de top 5 staat van de sectoren waar de meeste 
ongelukken gebeuren. Veel ongevallen worden veroorzaakt door bewegende delen 
van machines. Wat opvalt is dat er juist binnen kleinere bedrijven relatief veel 
ongelukken gebeuren. Het lijkt er op dat veiligheid binnen grotere organisaties meer 
aandacht krijgt en dat loont.

Arbeidsveiligheid – de wet schrijft ons voor.

Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor 
hun medewerkers. De wetgeving eist dat u elk gezondheids- of veiligheidsrisico dat 
weggenomen kan worden, ook werkelijk wegneemt. Blijven er risico’s over, dan 
moet u die zo veel mogelijk beperken. Voor dit proces geldt een vaste volgorde: de 
4 stappen van de arbeidshygiënische strategie. 

In deze brochure gaan we in op stap 1 en stap 4 van de arbeidshygiënische 
strategie. Stap 1 gaat over het zoveel mogelijk voorkomen van gevaarlijke situaties. 
Bij stap 4 gaan we verder in op het juiste gebruik en de beste keuze van een PBM.

Schadelijke blootstelling aan trillingen en inhaleerbaar stof reduceren.

Trillingen zijn belastend voor het lichaam. Trillend gereedschap vergt grotere 
handkracht om vast te houden en stabiliseren. Met Cubitron II gaat het schuurwerk 
sneller en efficiënter, waardoor werknemers minder bloot worden gesteld aan 
schadelijke en onaangename trillingen en makkelijker onder de wettelijk maximum 
blootstelling van een werkdag (8u equivalent) kan gebleven worden.

Stof is niet onschuldig, het is een onzichtbare sluipmoordenaar. De gevolgen van 
fijnstof zijn vaak pas op langere termijn merkbaar. Inhaleerbaar stof bestaat uit 
groffe en fijne stofpartikels. Groffe stofpartikels (>10 micron) kunnen ongemak 
en irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken, terwijl fijne stofpartikels (<4 
micron) tot diep in de luchtwegen kunnen dringen, tot aan de longblassjes toe. Ook 
blijft fijnstof tot wel 72 uur lang in de lucht zweven. Draag altijd een stofmasker 
in ruimtes waar regelmatig geslepen wordt. Niet alleen tijdens de bewerking, ook 
tijdens de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Doe je masker pas af bij het 
verlaten van de ruimte. 

Met Precision Shaped Grain technologie komt er 30-50% minder inhaleerbaar stof 
vrij per hoeveelheid verspaand materiaal (ref. rapport Vito*) waardoor arbeiders 
minder blootgesteld worden aan deze gevaren en ongemakken. Dit resulteert in 
meer neergeslagen stof.

* VITO rapport opvraagbaar bij Metaaltechniek

Kies waar dat kan voor een fiberschijf in plaats van 
een afbraamschijf. Dat scheelt al gauw 50% fijnstof. 
Tegelijk werkt een fiberschijf sneller, waardoor je 
aanzienlijk korter wordt blootgesteld aan fijnstof. 

Kies voor slijpen met een Cubitron II slijpmiddel. De scherpe 
puntige korrel snijdt door het metaal. Dat levert metaalspaantjes 

op in plaats van metaalstof. Ook werkt CubitronII sneller dan 
een klassiek mineraal, dus met CubitronII word je ook korter 

blootgesteld aan het gevaar van fijnstof. 
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Stap 1:
Bronmaatregelen

Tip 1

Tip 2

Hoe bewust bent u bezig met een veilige werkomgeving en wie neemt er welke 
verantwoordelijkheid? 

Bronmaatregelen Organisatorische
maatregelen

Collectieve
maatregelen

PBM’s

Zijn bronmaatregelen niet
mogelijk of onvoldoende?

Zijn organisatorische 
maatregelen niet

mogelijk of onvoldoende?

Zijn collectieve 
maatregelen niet

mogelijk of onvoldoende?

Cubitron II helpt mee aan een 
veilige werkomgeving.

3M Precision-Shaped grain



Probeer eens een alternatief product:

In plaats van:  Kies:  

Tip 3

1mm doorslijpschijf voor plaatdikte >3mm 
 
Afbraamschijf

Foutief gebruik doorslijp- of afbraamschijf

Staalborstel

Elektrische machines

1.6mm doorslijpschijf of dikker

Fiberschijf 
Minder stof, minder trillingen, lichter 
en minder druk nodig daardoor minder 
vermoeidheid, stiller, tot wel 6dB

Combischijf 4,2 mm  
Kan voor zowel doorslijpen (kops-slijpen) 
als voor afbramen gebruikt worden. 

Bristle Disc of Clean & Strip 
Geen rondvliegende staaldraden meer

Pneumatische machines
Geen gevaar door snoeren
Compacter, dus betere controle
Bij vastslaan van de machine valt het 
vermogen direct weg.

Goed beschermd aan het werk. PBM’s en onze expertise.
Stap 4:

PBM’s

Voorkom permanente schade aan handen, longen, oren of ogen

Als stappen 1, 2 en 3 niet mogelijk zijn of niet voldoende werken, is het tijd voor stap 
4: persoonlijke bescherming tegen de risico’s. Gelukkig zijn er genoeg persoonlijke 
beschermingsmiddelen (pbm’s) die én comfortabel zitten én de juiste bescherming 
bieden.

Handen beschermen.

Bij veel ongelukken die gebeuren op de werkvloer zijn de handen betrokken. Des te 
belangrijker om de handen goed te beschermen. Bepaal waar het grootste risico ligt 
(snijden, chemicaliën, mechanisch, vuil etc) en begin van daaruit te zoeken naar de 
juiste handschoen. 

Luchtwegen en longen beschermen. Van stof- en volgelaatsmasker tot 
laskappen. 

Ademhalingsschade ontstaat door het inademen van o.a. stof, schadelijke gassen 
en dampen. Dat stof komt vrij bij het bewerken of schuren van vast materiaal. Dat 
kan zelfs tot 72 uur na het uitgevoerde werk blijven hangen! Na het uitvoeren van 
uw risicoanalyse biedt Metaaltechniek u een breed gamma aan oplossingen voor 
bescherming tegen stof, gas-, damp- en lasrook.

Gehoor beschermen. Van doppen tot gehoorkappen.

Doofheid of slechthorendheid is beroepsziekte nummer 1 in Europa. De werknemer 
heeft gehoorschade vaak zelf eerst niet door. Maar het is wel onomkeerbaar dus is 
het belangrijk om schade voor te zijn. Gehoorbescherming is wettelijk verplicht vanaf 
85 decibel.
 
Ogen beschermen. Van brillen tot slijpkappen.

Oogschade – dat kan leiden tot slechtziend- of blindheid – begint vaak bij irritatie van 
de ogen en oogontstekingen. De boosdoener in de werkomgeving is meestal stof. 
Ook druppels, spatten, dampen van chemische producten en UV straling kunnen 
de oorzaak zijn. Arbeiders beschermen hun ogen met een goede veiligheidsbril, 
aangepast aan het specifieke veiligheidsrisico én elk gezicht.



Ja

Ja

Voer een risicoanalyse uit. 
Wat zijn de restrisico’s voor de ademhaling?

  

Wat is de blootstelling aan de verschillende chemicaliën?

Is de blootstelling onbekend?
Doe een meting of laat de  meting 
uitvoeren. Neem contact op met 

Metaaltechniek.

 
  

Is er gevaar voor zuurstoftekort?

Is de IDLH concentratie overschreden?

Schadelijke stof en soort

 
Hebben de schadelijke stoffen goede 

waarschuwingseigenschappen?

Selecteer een apparaat met 
luchttoevoer of een autonoom 

ademhalingsapparaat. Bij sommige 
chemicaliën kan men toch een 
preventief vervangingsschema  

opstellen. Neem contact op met 
Metaaltechniek.

 

 

 Is de concentratie 
>200 x grenswaarde?

 
Volgelaatsmasker P3

 Is de concentratie 
>5000 x ppm

Halfgelaatsmasker met 
P3 filter of FFP2

 Halfgelaatsmasker met 
P2 filter of FFP2

 

 

 

Is de concentratie 
>1000 x ppm?

Is de concentratie> 
grenswaarde?

Halfgelaatsmasker met klasse 2   
gas/dampfilter als < 10x grenswaarde

 

Is de concentratie 
> 10 en < 200 x 
grenswaarde?

 

 

Is de concentratie  > 
10 en < 200 x
grenswaarde?

 
Volgelaatsmasker  

met klasse 2   
gas/dampfilter

 
 

Volgelaatsmasker  
met klasse 1   

gas/dampfilter

  
 

Halfgelaatsmasker met 
P1 filter of FFP1

CombinatieDeeltjes
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Selecteer een 
autonoom ademhalings-
beschermings apparaat 

of een apparaat met 
luchttoevoer

 

Gassen en dampen

Adembescherming

Indien de adembescherming gecombineerd moet worden met andere persoonlijke beschermingsmiddelen,
dan kunt u ook een motor- of luchtaangedreven systeem overwegen.

Bron: Gezonheidsraad, Infographic Joris Fieselier

Kies de juiste adembescherming.

Meten = weten, meet de 
stofconcentratie een aantal 
keren per dag om een beeld 
te krijgen van uw dagelijkse 
werkomgeving.

Deeltjesgrootte Grenswaarde Benodigde bescherming

PM10 80 FFP1

81-600 FFP2

601-1000 FFP3

PM2,5 40 FFP1

41-200 FFP2

201-500 FFP3

Selecteer een ademhalingsbeschermingsmiddel met geschikt beschermniveau 
voor zowel stofdeeltjes als gassen/dampen zoals aangegeven in het 

doorstroomschema voor stofdeeltjes en voor gassen/dampen

Halfgelaatsmasker met klasse 1  
gas/dampfilter als < 10x grenswaarde

Let naast de beschermwaarde van het filter ook op de pasvorm van het masker, om een gevoel van 
schijnveiligheid te voorkomen. Een goede pasvorm is belangrijk vanwege:
• Afdichting: alleen een goed passend masker voorkomt lekkage langs de randen.  

Let vooral op gezichtsbeharing!
• Compatibiliteit met andere PBM’s. Zeker als PBM’s te groot zijn kan de bescherming flink afnemen.
• Betrouwbaarheid van een masker: ook als er bewogen wordt met hoofd of lichaam moet het masker 

blijven aansluiten.

Oogbescherming
Grofweg zijn er vier typen oogbescherming: Veiligheidsbrillen, Bescherm- en overzetbrillen,  Ruimzichtbrillen 
en Gelaatsschermen 

Lenskleuren

De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. De tint zegt niets over de bescherming tegen 
UV-stralen.
 
Amberkleurige (gele) of oranje lens: Een veiligheidsbril met een amberkleurige 
lens geeft een verhoogd contrast bij zwak licht en is heel geschikt voor 
buitenwerkzaamheden. De tint alleen geeft geen UV-bescherming.

Zonnelenzen

Een veiligheidsbril met een zonnelens is ook geschikt voor buitenwerkzaamheden 
en werkzaamheden met verblindend licht. 

Verder van belang:

Anticondens: Omdat een veiligheidsbril vaak in combinatie met een stofmasker 
wordt gedragen, ligt het gevaar van een beslagen bril al snel op de loer. Kies 
daarom voor een anticondens bril. Hiermee houdt u vrij zicht op uw werk en 
omgeving.
Krasbestendigheid zegt vooral iets over de kwaliteit en levensduur van een bril.

Bril op sterkte of met leesgedeelte

Speedglas-toolbox

Over speedglas en de mogelijke combinaties met ademhalingsbescherming valt veel 
te vertellen. Daarom geven we hier een aparte toolbox voor. Bij interesse neemt u 
contact op met 033-4558788 en vraag naar de mogelijkheden.

Hoe kleiner de deeltjes,
hoe verder ze in het lichaam doordringen

Haar van een mens:
50-70 micrometer

> 10 micrometer: afgevangen in keel en neus

2,5 - 10 micrometer: komt vooral in bovenste
luchtwegen terecht en wordt nagenoeg niet
uitgeademd

0,1- 2,5 micrometer: 80% wordt uitgeademd,
resterende 20% dringt door tot in longblaasjes

< 0,1 micrometer (ultrafijnstof) blijft achter in
longen en kan tot in bloedbaan doordringen 

Ultrafijnstof
(<0,1 micrometer)

PM10
(<10 micrometer)

PM2,5
(<2,5 micrometer)

Is de concentratie 
>200 x grenswaarde?

Is de concentratie 
>50 x grenswaarde?

Is de concentratie 
>10 x grenswaarde?

Is de concentratie 
>4 x grenswaarde?

Is de concentratie 
> grenswaarde?



Vragen die je helpen om tot een keuze komen voor de juiste gehoorbescherming: 
• Moet u op verre afstand (10m) en/of in een luide omgeving kunnen communiceren?
• Moet u om veilig te kunnen werken geluiden in omgeving kunnen horen, zoals 

alarmsignalen en face to face kunnen communiceren?
• Wilt u radio kunnen luisteren tijdens het werk?
• Passieve gehoorbescherming bestaat uit oordoppen, otoplastieken en gehoorkappen. 

Wat kiest u?

Gehoorbescherming

Lawaai is overal. Zelfs alledaagse geluiden die u op het werk of thuis hoort, kunnen bijdragen aan 
gehoorverlies op lange termijn en andere gezondheidsrisico’s. Op termijn kan lawaai luider dan 
85 dBA het gehoor beschadigen en gefluit in de oren veroorzaken. U kan deze geluidsniveaus 
verminderen door gehoorbescherming te dragen in lawaaierige omgevingen. Bescherm de oren 
tegen lawaai zodat u van zachte geluiden kan genieten.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informatie uit de 3M Noise Navigator™ Sound Level Database
www.3M.com/hearing en National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
www.cdc.gov/niosh/topics/noise/noisemeter.html

 

Tractor/Klopboormachine 97

Stofzuiger 80
Stadsverkeer 78

Opstijgende straaljager 140

Air-conditioning 60

Elektrische transformator

Pneumatische hamer 

45

124

Drilboor 114
Kettingzaag 110

Hagelgeweer  165 dB piek

100Motorfiets

Grasmaaier 90

Tikkend horloge 20

Ruisend gebladerte 30

Koelkast (zoem) 40

Ventilator 50
60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Conversatie 65

10

20

30

40

50

Rockconcert 105

Decibelschaal (dBA)

Deze brochure is samengesteld 
in samenwerking met 3M.
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