
beheers de risico’s van 
gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij 
gebruik van producten als ontvetters, verven en lijmen kun je door inade-
ming of huidcontact gevaarlijke stoffen binnenkrijgen. Dit kan gezondheids-
klachten geven. Denk aan irritatie van luchtwegen en huid, in sommige 
gevallen met blijvende schade. Voorkom de risico’s van werken met 
gevaarlijke stoffen!

Aan de slag met gevaarlijke 
stoffen in 4 stappen

Stap 1: inventariseren en registreren
Inventariseer uw gevaarlijke stoffen en 
registreer ze in het 5xbeter digitale register.

Stap 2: blootstelling beoordelen
Beoordeel de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen door het beantwoorden van een 
aantal aanvullende vragen in de 
Verbetercheck Gevaarlijke stoffen.

LET OP: CMR stoffen moet u altijd zelf 
apart beoordelen.

Stap 3: maatregelen nemen
Blijkt uit stap 2 dat u nog niet veilig en 
gezond met een of meerdere stoffen werkt, 
neem dan maatregelen. 
Maak een plan van aanpak voor de om-
gang met gevaarlijke stoffen. In het VIB zijn 
de maatregelen beschreven die minimaal 
nodig zijn om de gebruiker tegen de risi-
co’s te beschermen.
Let op of het nodig is uw werknemers 
tijdelijk te beschermen met persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Stap 4: borging
Zorg voor goede voorlichting en instructie. 
Houd toezicht op het veilig werken met 
gevaarlijke stoffen door uw medewerkers. 
Maak bijvoorbeeld per product een werk-
plekinstructiekaart (WIK) en hang deze op 
de werkplek.

Hebt u deze vier stappen voor al uw 
gevaarlijke stoffen doorlopen, dan 
voldoet u aan de Arbowet.

5xbeter hulpmiddelen op 
5xbeter.nl

• Doe de Verbetercheck  
 Gevaarlijke stoffen;
• Download van 5xbeter.nl  
 alles wat u nodig hebt voor  
 een succesvolle Toolbox   
 Gevaarlijke stoffen;
• Vertoon de film gedrag- en 
 veiligheidscultuur op de wervloer.

Vragen?
Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 
05) of mail info@5xbeter.nl en maak een 
afspraak met een Verbetercoach.



             werk veilig met                                   
   gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen heeft risico’s. Gevaarlijke stoffen kunnen 
een direct effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan verbranding door bijtende 
stoffen, duizeligheid en hoofdpijn door het inademen van oplosmiddelen. 
Ook kunnen er effecten op lange termijn optreden, zoals eczeem en allergie, 
schildersziekte (OPS) door langdurige blootstelling aan oplosmiddelen en 
zelfs kanker.

Gevaarlijke stoffen: 
weet waar je mee werkt!

Voorkom dat je risico’s loopt bij het werken 
met gevaarlijke stoffen. Ook al is het maar 
voor een kort of klein werkje, weet waar je 
mee werkt en hoe je veilig met gevaarlijke 
stoffen werkt.

• Lees de gevarensymbolen op  
 de verpakking en weet wat ze  
 betekenen;
• Check op 5xbeter.nl welke stoffen  
 in de producten zitten waar je  
 mee werkt en hoe je er veilig mee  
 moet werken;
• Werk je met CMR stoffen  
 (Carcinogeen = kankerverwek- 
 kend, Mutageen = schadelijk voor  
 erfelijk materiaal en Reprotoxisch  
 = voor de voortplanting gevaar- 
 lijk)? Ga met je leidinggevende op  
 zoek naar minder schadelijke  
 alternatieven.

Meer weten of vragen?

Ga naar 5xbeter.nl. Check waar je mee 
werkt en hoe je er veilig mee moet werken. 

Ook vind je op onze site de Verbetercheck 
Gevaarlijke stoffen, een inhoudelijke 
brochure en andere hulpmiddelen.

Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 
05) of mail info@5xbeter.nl en maak een 
afspraak met een Verbetercoach.


